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

( یهگآ دادعت 6  " ) 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  • 5

( یهگآ دادعت 51  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 140  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

140 1140 1 نابآ   نابآ   2828 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,340هکس , 000163,340 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   350رالد ,880350 تاراما880, تاراما مهرد   96مهرد ,28096 ,280

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,050هکس , 000155,050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,900235,900رالد سیئوس کنارف   370کنارف ,300370 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع265,600265,600رالد ناتسبرع لایر   ,94لایر 19094, 190

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ,365وروی 130365, ژورن130 ژورن نورک   34,70034,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,036یالط , 00015, 036 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   420دنوپ , 060420 , نپاژ060 نپاژ نینی   دصکی   251دصکی ,960251 , 960

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 160160))

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

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

زا 133 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092683000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961281 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست   600 رزیالانآ وتا  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

هب - ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیب  لقن و  لمح و  نیمضت :  تاحیضوت 
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنی  یراذگراب  صقان  ار  یتساوخ  رد  تاعالطا  هک  یناگدننک  نیمات 

19:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیمات نامرد  تیریدم  -34 کالپ - یتشهب دیهش  هار  راهچ  - یناشاک نابایخ   - هیمورا  ، 5714613148 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا یعامتجا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلک درگوگ و  یریگ  هزادنا  یهاگشیامزآ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست   600600 رزیالانآ رزیالانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

رلک رلک وو   درگوگ   درگوگ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد 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 133 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزیر هطقن  یریگ  هزادنا  یهاگشیامزآ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514153-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/13هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTICULATE CONTAMINATION یهاگشیامزآ هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزیر شزیر هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

PARTICULATE CONTAMINATIONPARTICULATE CONTAMINATION  یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 133 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514155-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ  یدنب :  هقبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نژوردیه روتارنژ  یهاگشیامزآ  هاگتسد  دیرخ  عوضوم : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302514151-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/12هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEMOLSIFICATION NUMBER یهاگشیامزآ هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژوردیه نژوردیه روتارنژ   روتارنژ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

DEMOLSIFICATION NUMBERDEMOLSIFICATION NUMBER یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 133 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095327000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960659 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و یتسالپورترآ )  ) لصفم ضیوعت  یاهزتورپ  عاونا  تروصو ، کف  میمرت  یتسالپوینارک و  یرجرسورن ، یدپوترا ،  یاه  ینتشاک  دیرخ  هصقانم  طیارش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتاسکیف  لانرتسکا 

ناشاک  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
و یتسالپورترآ )  ) لصفم ضیوعت  یاهزتورپ  عاونا  تروصو ، کف  میمرت  یتسالپوینارک و  یرجرسورن ، یدپوترا ،  یاه  ینتشاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

روتاسکیف لانرتسکا 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,599,500,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشاک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رذابا - نابایخ  دادرخ - نادیم 15  ناشاک -  ، 8713781147 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتست5961281  600 رزیالانآ وتا  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   5151 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

،، تروصو تروصو کفکف   میمرت   میمرت وو   یتسالپوینارک   یتسالپوینارک یرجرسورن ، ، یرجرسورن یدپوترا ،  ،  یدپوترا یاه   یاه ینتشاک   ینتشاک دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم طیارش   طیارش یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لصفم لصفم ضیوعت   ضیوعت یاهزتورپ   یاهزتورپ عاونا   عاونا
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0148949 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییایمیش داوم   ) یهاگشیامزآ داوم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5960679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابساح دنرب  تفج  دادعت 10  ناپ  الاب و  جرال  زیاس  سیب  دلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000281 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نابساح دنرب  سیب  دلوک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تفج  10 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ییایمیش ییایمیش داوم   داوم  ) ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

سیب سیب دلوک   دلوک ناپ -  -  ناپ وو   الاب   الاب جرال   جرال زیاس   زیاس سیب   سیب دلوم   دلوم ناونع : : ناونع 99
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب  تساوخرد  قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002497 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway DUO لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 

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

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 21-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 27-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 

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

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Traxcess 14 لدم یزغم  ریاودیاگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 17 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 

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

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA PLUS لدم یموتکبمرت  رتنک  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شخب  تساوخرد  قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا شخب   شخب تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط شراوگ   شراوگ شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب
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دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) لاتیجید جنس  بت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000023 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تمالس  نوگ  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIKAN PLASTIK هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 142  لاتیجید  جنس  بت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5698113366 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یرتنالک دیهش  نابیخ  یادتبا   - هاپس نادیم   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723095-045  ، 32725048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  نیاق  تشادهب  زکرم  تهج  نسکاو  یرادهگن  لاچخی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000032 زاین :  هرامش 

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

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدنزاس  عجرم  اتکی  بط 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  لاسرا  اضما و  رهم و  تاحفص  هیلک  ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  رظن  دم  تاصخشم  اهب و  مالعتسا 

ددرگ مالعتسا  همیمض  هاگتسد  گولاتاک  اب  هارمه  لاچخی  ریوصت 

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32538323-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) لاتیجید لاتیجید جنس   جنس بتبت   ناونع : : ناونع 111 1

یبونج یبونج ناسارخ   ناسارخ نیاق   نیاق تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج نسکاو   نسکاو یرادهگن   یرادهگن لاچخی   لاچخی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

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

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

5960836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001005 زاین :  هرامش 

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

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

1401/09/09 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  طیارش  قبط 

1101004117000105 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا نویساربیلاک   نویساربیلاک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1313

رگید رگید یاج   یاج ردرد   هدشنیدنبهقبط   هدشنیدنبهقبط ینف   ینف وو   یملع   یملع یاهفرح ، ، یاهفرح یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ریاس   ریاس ناونع : : ناونع 1414

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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقوم زیلایدومهرتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000478 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   CARDIOMED هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CM-502712KI دک  Fx15 cm 12 زیاس تقوم  زیلاید  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 20 لوط 14   12 ای زیاس 16 هار  ود  نودلاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا   / 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقوم تقوم زیلایدومهرتتک   زیلایدومهرتتک ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع امسالپ 20.000  نز  لبیل  یلور  روتاکیدنا  ددع و  راخب 20.000  نز  لبیل  یلور  روتاکیدنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000836 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  امسالپ  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک 
هبعج 20000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف  یتراجت  مان  یلور  رادقم 30  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  هطخ  هس  بسچربود  راخب  لبیل  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 20000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 0 .00020 .000 امسالپ   امسالپ نزنز   لبیل   لبیل یلور   یلور روتاکیدنا   روتاکیدنا وو   ددع   ددع   2 0 .00020 .000 راخب   راخب نزنز   لبیل   لبیل یلور   یلور روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5960962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یموب  هدننک  نیماتاب  تیولوا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یهاگشیامزآ  لیاسودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090571000095 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HBA1C CALIBRATOR L/H یتراجت مان  هکشب  لدم 465680  یتست  نوخ 96  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  لیاسودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5961024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) ریوصت لاقتنا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000632 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یموب   یموب هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب تیولوا   تیولوا دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ لیاسودیرخ   لیاسودیرخ ناونع : : ناونع 1717

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد یایا   هچیرد   هچیرد کیکی   بجاح   بجاح هدام   هدام لاقتنا   لاقتنا فرصمرابکی   فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 1818
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نانمس یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000043 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AP5017 لدم قرب  هاگورین  لرتنک  قاتا   KVM دروبیک روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

PRO-MED INSTRUMENTE یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 21 زیاس لیتسا  تروص  کف و  یحارج  دربراک   mm 7 ریزوبآ رتلیپسا  موتوئتسوا  الاک :  مان 
روپ یرظن  دحا  هدننک  هضرع  عجرم   GMBH

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

ناسر مایپ  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   AJA یتراجت مان   CORVID 44 لدم ییوئدیو  رچپک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20500 لدم  m 50 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروص هب  تخادرپ.دشاب  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  الاک.دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یرادناتسا  هب  لیوحت  لقن و  لمحزا و  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا سدنهم  یاقآ  سامت 023-2129500  هرامش.دشابیم  هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یدقن 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربراک دربراک   mmmm  77  ریزوبآ ریزوبآ رتلیپسا   رتلیپسا موتوئتسوا   موتوئتسوا سنارفنک - - سنارفنک یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود قرب - - قرب هاگورین   هاگورین لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا   KVMKVM  دروبیک دروبیک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ییوئدیو   - - ییوئدیو رچپک   رچپک تراک   تراک تروص - - تروص وو   کفکف   یحارج   یحارج

1919
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ( E200 لدم نوکین  پوکسورکیم  یارب   ) نوکین ربارب  یئش 20  یسدع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001006 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   CX41 لدم یهاگشیامزآ   C-Plan یئیش یسدع  اب  یمشچ  هس  یژولویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   C-PlanC-Plan یئیش   یئیش یسدع   یسدع اباب   یمشچ   یمشچ هسهس   یژولویب   یژولویب پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2020
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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   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000723 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
همیمض تسیل  - 

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

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

حرش
ددع دادعت 6   - CRP تیک

ددع  دادعت 300   - ESR هلول
ددع  دادعت 10000  نوخ -  دنق  تیک  راون 

یهگا  لصا  رد  لماک  رش  هب  ..و 

هام هیوست 2 .اسف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تاکرادت  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون 09176124191 تاکرادت 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و ددع   ددع   1000010000 نوخ   نوخ دنق   دنق تیک   تیک راون   راون ددع -  -  ددع   300300 دادعت   دادعت   ESRESR هلول   هلول ددع -  -  ددع   66 دادعت   دادعت   CRPCRP  تیک تیک ناونع : : ناونع 2 12 1
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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشادرتمونان  جوم 415  لوطرتلیف  رتموتف  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000052 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ قیقحت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SLIM لدم یهاگشیامزآ  رتموتف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

امزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  سراپ  یتراجت  مان   F.K27 لدم یهاگشیامزآ  یطخ  روتاتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SLIMSLIM  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رتموتف   رتموتف ناونع : : ناونع 2222
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D,SJ  \ قبط رلکیاس  لامرت  کاد  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004078 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   VILBER LOURMAT هدنزاس عجرم   GEL DOCUMENTATION یتراجت مان   DOC-PRINT لدم یهاگشیامزآ  تنمویکاد  لژ  الاک :  مان 

رتسگ زیهجت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ایشرپ میزنآ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   ASTEC هدنزاس عجرم   Gene Atlas G02 لدم یهاگشیامزآ  تنایدارگ  رلکیاس  لامرت   PCR هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تنایدارگ   تنایدارگ رلکیاس   رلکیاس لامرت   لامرت   PCRPCR هاگتسد   هاگتسد یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ تنمویکاد   تنمویکاد لژلژ   ناونع : : ناونع 2323
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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 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

5961355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب  تساوخرد  قبط  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002502 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   EV3 یتراجت مان   4/5x25 mm زیاس یزغم  قورع  یتسالپویژنآ  دربراک   PIPELINE عون تنتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 200-0606-103   in 0/014 زیاس یزغم  یتسالپوژنآ  ریاو  دیاگ  ورکیم  عون  ریاودیاگ  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  کینورتدم  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   FG15150-0615 لدم  Fr 2/8 زیاس یزغم  یتسالپویژنآ  یصصخت  عون  رتتاک  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  کینورتدم 
ددع 1 دادعت : 

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

شخب  تساوخرد  قبط  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا شخب   شخب تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب
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برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  شخب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030426000085 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یورادواذغ  تنواعماب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید شخب   شخب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2525
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم  نامز  بط  زاتشیپ  مراهچ  لسن   HIV AG-AB و HBS-AG یازیلا یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002501 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   HBS AG 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50308196  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ag تیک الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 22 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HIV 1AND2 AG-AB یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 50701249  یتست   HIV 96 تیک الاک :  مان 

هتسب 25 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تلاصا  بسچرب  دک IRC و   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- رابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قباطم   قباطم نامز   نامز بطبط   زاتشیپ   زاتشیپ مراهچ   مراهچ لسن   لسن   HIV AG-ABHIV AG-AB وو     HBS-AGHBS-AG یازیلا   یازیلا یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2626
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961393 :: 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 

1101030329000684 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 : 
1401/08/30 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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دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) یفارگ ویدراک  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000028 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان   EJ024C لدم فارگ  ویدراک  ورتکلا  هاگتسد  هکت  کی  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمالعا  طیارش  هیلک  تیاعر  .2

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لودج  رد  یمالعا  دراوم  و  دمیآ ...  یگدنیامن  . irc دک.دنرب مالعا  .3

5698113366 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یرتنالک دیهش  نابیخ  یادتبا   - هاپس نادیم   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723095-045  ، 32725048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) یفارگ یفارگ ویدراک   ویدراک ورتکلا   ورتکلا ناونع : : ناونع 2828
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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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بآ  یشک  هلول  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000726 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  بآ  یشک  هلول  یفرصم  مزاول  دیرخ  - 

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

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

تخادرپ روپ 09301741768  سابع  یاقآ  ینف  سانشراک  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک هارمه  هب  روتکاف  لاسرا  زا  دعب  هام   2

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

onyx تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002498 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان   ml 1/5 رادقم یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 105-7000-060   ONYX18 یزغم نشیزیلوبمآ  قیرزت  تیک  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  کینورتدم 
هتسب 30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

onyxonyx  تیک تیک ناونع : : ناونع 3030
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هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKD-0122375-KM/C01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/09/20هرامش ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VARIAN CP 3800 یفارگوتامورک زاگ  یاههاگتسد  یدورو  لماح  یاهزاگ  رتلیف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 6714799519 دک  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

08331497606 :: نفلت :: www.kore.irنفلت تیاسبو تیاسبو

08334197596 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند هدکشناد  تهج  اتوگ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا 

IRC دک یاراد  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  هناماس  رد  زاجم  ناگدننک  تکرش 
1101092910000020 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط یمیش  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   natural rubber اکرپ اتوگ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174643461 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ناتسرامیب  زا  رتالاب  هفص - راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37925537-031  ، 37925521-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36692587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VARIAN CPVARIAN CP  38003800 یفارگوتامورک   یفارگوتامورک زاگ   زاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد یدورو   یدورو لماح   لماح یاهزاگ   یاهزاگ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 3131

یکشزپنادند یکشزپنادند هدکشناد   هدکشناد تهج   تهج اتوگ   اتوگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5961511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم مهاو  رتم  رپما  ملق  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماد 3 مولع  هورگ  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000389 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اسای  Lit 0/5 یکیتسالپ یطوق  رطقم  یرتاب  بآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم مهاو   مهاو رتم   رتم رپما   رپما ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 3333

یماد  33 یماد مولع   مولع هورگ   هورگ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد ناونع : : ناونع 3434
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) جنسراشف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000029 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . WUJIANG MEDICAL EQUIOPMENT Co.Ltd هدنزاس عجرم   ktj-20 لدم یشوگ  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیون  هدننک  هضرع 
تس 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ابص بط  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم   ROSSMAX یتراجت مان   EB-500 لدم گنلش  یکشزپ 2  یشوگ  الاک :  مان 
ددع 19 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمالعا  طیارش  هیلک  تیاعر  .2

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لودج  رد  یمالعا  دراوم  و  دمیآ ...  یگدنیامن  . irc دک.دنرب مالعا  .3

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یشوگ   یشوگ --   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف یشوگ -  -  یشوگ هارمه   هارمه هبهب   یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف تستس   ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماد 2 مولع  هورگ  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000388 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ نیذآ  خر  هدننک  هضرع  عجرم  هتیراو  یتراجت  مان   ml 250 تپ یرطب  هزینوید  رطقم  بآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماد مولع  هورگ  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000387 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ نیذآ  خر  هدننک  هضرع  عجرم  هتیراو  یتراجت  مان   ml 150 تپ یرطب  هزینوید  رطقم  بآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یماد مولع  هورگ  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 یماد   یماد مولع   مولع هورگ   هورگ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد ناونع : : ناونع 3636

یماد یماد مولع   مولع هورگ   هورگ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد ناونع : : ناونع 3737
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نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف شهوژپ  شناد  هجرد   4  + نوخ کناب  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003087000022 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رجف شهوژپ  شناد  تکرش  تخاس  یرتیل   480 - 

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

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

لاس نایاپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگداش ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091731000021 زاین :  هرامش 

ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KFP DENTAL یتراجت مان   ELITE PREMIUM B24 لدم  B سالک  Lit 24 یکشزپنادند یزیمور  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ نف  اشوک  یدیلوت  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  بسانم ،  تیفیک  یاراد   B سالک یرتیل  یکشزپنادند 24  والکوتا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166346202 سامت :  هرامش 

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رجف رجف شهوژپ   شهوژپ شناد   شناد هجرد   هجرد   44  + + نوخ نوخ کناب   کناب لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 3838

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف شهوژپ  شناد  یهاگشیامزآ  هجرد   40  - رزیرف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003087000020 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رجف شهوژپ  شناد  تخاس  یرتیل   320 - 

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

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

لاس نایاپ  ات  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکینروت فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000187 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یمتسر  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x60 cm زیاس  TDC0010-60 دک تکینروت  هاگتسد  دربراک  تسد  لباد  والکوتا  لباق  فاک  الاک :  مان 

سراپ دم  ادیت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش هجوت  همیمض  لیافرد  تسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رجف رجف شهوژپ   شهوژپ شناد   شناد یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هجرد   هجرد   4040  - - رزیرف رزیرف ناونع : : ناونع 4040

تکینروت تکینروت هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک تسد   تسد لباد   لباد والکوتا   والکوتا لباق   لباق فاک   فاک ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  لورذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000496 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  لورذغاک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لور  26 دادعت : 

1401/09/10 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

لور لور ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 4242
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو و گنلش  ریسم  ود  یاراد  احیجرت   pall 25 ml ....bag pall freezing 25-200ml هسیک.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ازجم یجورخ 

1101050136000153 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

دمراف یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PALL CORPORATION هدنزاس عجرم   ml 25 تیفرظ نوخ  دامجنا  هسیک  الاک :  مان 
لدم 25  PALL یتراجت مان  امزآ  نیهب 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

.تسیمازلا ینامرد  دراوم  یارب  الاک  تلاصا  بسچرب  دک irc و  نتشاد 

 : 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

نوخ نوخ دامجنا   دامجنا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4343
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مشچ  تفاس  نزوس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000232 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  نتراک   g 23 زیاس  SD23.1272 دک یکشزپ  مشچ  پیت  تفاس  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبطفارگویدراکورتکلا  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش 
1101009033000394 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم یتایح  مئالع  فارگویدراک  هلت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ تفاس   تفاس نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 4444

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع 4545
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9906603 ینایرج طوطخ  لرتنک  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  )

دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
1101093228001755 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PID CONTROLLER یتراجت مان   PXF9 لدم یلاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PID CONTROLLER یتراجت مان   PXG4 لدم یلاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان   CMC99 لدم  data recorder تبث هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینایرج ینایرج طوطخ   طوطخ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4646
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDL یلیم 400 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000900 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 320 یلایو هبعج 10  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HDL-C تیک الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد 
هتسب 30 دادعت : 

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

تسیمازلا IMD رد عیزوت  یگدنیامن  IMD_IRC زوجم یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   HDL-CHDL-C  تیک تیک ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب تسویپ و  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  سکمزر ..  نورما ،  ررویب ،  یاهدنرب  زا  یلاتیجید  جنس  بت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتساوخرد

1101092273000455 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا تمالس  نوگ  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIKAN PLASTIK هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 142  لاتیجید  جنس  بت  الاک :  مان 
ددع 2400 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 
07731682978 سکفلت :  نیورپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682978-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یهاگشیامزآ -  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000462 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزوماک  هدننک  هضرع  عجرم   IL-CN100 دک قیقد  رازبا  نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  تینوی  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  مالعتسا  قبط  الاک  .ددرگ  لیمکت  یتسویپ  یاه  مرف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید جنس   جنس بتبت   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848

قیقد قیقد رازبا   رازبا نویساربیلاک   نویساربیلاک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 36-34-32  Pezzer یموتسوتسیس رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000844 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L یتراجت مان  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 856016  قورع  بلق و  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 

ناسکت نامرد  هدیدپ 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3636 -- 3434-- 3232 زیاس   زیاس   PezzerPezzer  یموتسوتسیس یموتسوتسیس رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093664000045 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
JET هدنزاس عجرم   JET BIO FIL یتراجت مان   PCR000200 لدم ینلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ   ml 0/2 لیرتسا  flat cap بویتورکیم هبعج  الاک :  مان 

نژ رگوه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIO FIL
ددع 1 دادعت : 

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

دوش هداد  تمیق  رظن  دروم  دنرب  افطل   -- ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - لوناتم لکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001921 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدیب ییاذغ  داوم  لکلا و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسدیب  یتراجت  مان  تپ  یرطب   cc 600 لوناتم الاک :  مان 

یرطب 3 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - لوناتم لکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ سنج   سنج یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ   mlml   0/20/2 لیرتسا   لیرتسا   flat capflat cap  بویتورکیم بویتورکیم هبعج   هبعج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - لوناتم لوناتم لکا   لکا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق نمهب  ناتسرامیب 22   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدهعت تروصب  دیرخ  ههام ) 8 تخادرپ ) نمهب ناتسرامیب 22 زاین  الاک  تساوخرد  تسویپب  ملق  یهاگشیامزآ 160 یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسود 09121828017 ناریا  رتکد  : ینف لوئسم  هرامش 

1101030515000004 زاین :  هرامش 
نیوزق نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ رلپمس  رلیب  الاک :  مان 
ددع  18 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

یدهعت تروصب  ههام و  8 تخادرپ - تسویپ ملق  هاگشیامزآ 160 یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09121828017 تسود ناریا  رتکد  : ینف لوئسم  هرامش 

3416899198 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  هچوک  نهآ  هار  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33555054-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550254-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرتیل  والکوتا 25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000115 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امزآ ناید  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   AB-18 لدم  Lit 18 تیفرظ  B سالک یقفا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  تخادرپ 2 تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط  یرتیل  والکوتا 25  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56524803-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: 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 رلپمس   رلپمس رلیب   رلیب  ) ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ملق   ملق   6060 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتیل   یرتیل 2525 والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MCC نکسا وتکال  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002941 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یار سودرف  هدننک  هضرع  عجرم   FUNKE GERBER یتراجت مان   LACTOSTAR لدم ریش  نیتور  یاه  شیامزآ  راتسا  وتکال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 4 دادعت 8-6*40 دیتوراک تنتساددع  2 دادعت 10-7*30 دیتوراک تنتساددع  5 دادعت 10-7*40 دیتوراک تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000855 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   SEPX-8-40-135 لدم  8X40 mm زیاس دیتوراک  دربراک  هدنوشزاب  دوخ  عون  تنتسا  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/02 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LACTOSTARLACTOSTAR لدم   لدم ریش   ریش نیتور   نیتور یاه   یاه شیامزآ   شیامزآ راتسا   راتسا وتکال   وتکال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

دیتوراک دیتوراک دربراک   دربراک هدنوشزاب   هدنوشزاب دوخ   دوخ عون   عون تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 5656

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 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

5962116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا کالم  ددع  // PCD ییایمیش روتاکیدنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000908 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم ید  یس  یپ  سالک 2  راخب  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور 
هبعج 4000 دادعت : 

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

یهازن 09160965132 // دمیآ // یهازن 09160965132  // ددع // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCDPCD  ییایمیش ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل  تکراشم  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدکراب 

1101005865000177 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دید ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTROTHERMAL یتراجت مان   EME6 0250/CEB لدم  cc 250 تیفرظ هناخ  شش  هلسکوس  الاک :  مان 
کادآ

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

TEEPACK هدنزاس عجرم   PERFECTA UNIVERSAL یتراجت مان   TP150-12D-000 لدم گب  یت  یدنب  هتسب  نکرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ زبس  شبد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SPEZIALMASCHINEN GMBH AND CO.KG

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

سیدرپ تراجت  کالفا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   NGCT یتراجت مان  لدم 1020  یهاگشیامزآ  نک  کشخ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزکرم  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: 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  140140   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخ هناخ شششش   هلسکوس   هلسکوس یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ نکنک   کشخ   کشخ هاگتسد   هاگتسد گبگب -  -  یتیت   یدنب   یدنب هتسب   هتسب وو   نکرپ   نکرپ هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هددرگ -  جرد   irc دک ههام - هس  تخادرپ  دشاب - یم  تسویپ  لیاف  هباشم -  دک  ناریا   ...- دنلب و ریگ  نزوس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ رداص 

1101094101000156 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   FEHLING هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 23 زیاس یحارج  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلب دنلب ریگ   ریگ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورم نب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  قبط 

1201000383000683 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ورم نب  نزوس  - 
تسویپ کرادم  قبط 

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

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورم ورم نبنب   نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 6060

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاگرت   لاگرت سنج   سنج چیپ   چیپ تستس   وو   هفحلم   هفحلم وو   رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههام هیوست 18  یتسویپ  تسیل  قبط  لاگرت  سنج  چیپ  تس  هفحلم و  رامیب و  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000469 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس ناروآ  ون  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   1/80x1/80 m زیاس لاقتم  لمع  قاتا  یحارج  هچراپ  الاک :  مان 

سراف بط  نیون 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس هارجک  لاگرت  هچراپ  سنج  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراپ نافاب  همرت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 5  هتسب   1/5x2/5 m زیاس هداس  حرط  لاگرت  سنج  هرفن  کی  هفحلم  الاک :  مان 
شوروک

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا زیاس و  دریگ .  رارق  ینف  سانشراک  دات  دروم  دیاب  سنج  گنر و  هدنشورف .  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  گنر  و 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبط نیلزاو  ناونع : 

14013020 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاتوک قاس  یلینو  فرصم  رابکی  شکتسد  ناونع : 

14013024 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط نیلزاو   نیلزاو ناونع : : ناونع 6262

هاتوک هاتوک قاس   قاس یلینو   یلینو فرصم   فرصم رابکی   رابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زاگ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000249 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زاگ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  تکویژنآ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000247 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناتسودنه هدنزاس  روشک   LARS MEDICARE PVT.LTD هدنزاس عجرم  نیو  ورپ  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

یزار بط  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2000 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  تکویژنآ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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 سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج زاگ ) ) زاگ )) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

(( تکویژنآ تکویژنآ )) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

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

5960770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکول بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000832 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ZHEJIANG BANGLI هدنزاس عجرم   SIMATEX یتراجت مان  یددع  نتراک 180   cmx5 m 5 زیاس  B01 لدم تسالپوکول  مخز  بسچ  الاک :  مان 

زیهجت بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
نتراک 6000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5*5 تسالپوکول بسچ  ددع  6000

دوش دیق  هدش  هداد  تمیق  دنرب 
دشابزکرمداتدرومالاک

زکرمرابنا برد  لیوحت 
راد تدم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپوکول تسالپوکول بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریصح بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000834 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگن هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMED SIMPLEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  نامسناپ  صوصخم  گرزب  بسچ  نودب  نامسناپ  دپ  الاک :  مان 

مشچ
هبعج 120 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصح 20*10 نامسناپ  بسچ  ددع  120

دوش دیق  هدش  هداد  تمیق  دنرب 
دشابزکرمداتدرومالاک

زکرمرابنا برد  لیوحت 
راد تدم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریصح یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000249000142 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 

تکاپ 150000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیساسح دض  بسچ  هداس ،  فرصم  رابکی  یمشچ  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ دپدپ   ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

5960805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسحدض بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000833 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زیهجت  بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   + VACCARE یتراجت مان  یکیتسالپ  هتسب   cmx10 m 10 زیاس لیرتسا  ریغ  یلور  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 720 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تناس  2/5 تیساسحدض بسچ  ددع   720

kbm ای  jms دنرب
دشابزکرمداتدرومالاک

زکرمرابنا برد  لیوحت 
راد تدم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیساسحدض تیساسحدض بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب یلاله ) یلارت   ) لمع قاتا  ینحنم  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000184 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10501 لدم یناتسرامیب  لیتسا  ینحنم  یلارت  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

گرزب گرزب یلاله ) ) یلاله یلارت   یلارت  ) ) لمع لمع قاتا   قاتا ینحنم   ینحنم یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ اب  روتکاف  شیپ  هئارا  / الاک لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 20  روتکاف /  رد  ابش  هرامش  جرد  / سناژروا یفرصم  مالقا  دروم   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا الاک  سنج 

1101094860000065 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 2 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعنص نامرد  تشادهب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  / دشاب یم  یموب  عبانم  اب  تیولوا  / یلم تراک  یپک  / ربتعم یفنص  هناورپ  ای  یمسر  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا  IMED زوجم دوجو  دشاب / یم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  / روشک برغلامش  تفن 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: 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

سنج سنج رکذ   رکذ اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا // الاک الاک لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب زور   زور   2 020 هیوست   هیوست روتکاف /  /  روتکاف ردرد   ابش   ابش هرامش   هرامش جرد   جرد // سناژروا سناژروا یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دروم   دروم   1313 ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا الاک   الاک

7171

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

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

زا 133 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c87dmfydqv5yw?user=73474&ntc=5960932
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5960932?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تسالپ 5  وکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000126 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 6   cmx5 m 5 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 80 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  دادعت  تسیمازلا  الاک  تیفیک  دات  تهج  هنومن  لاسرا  . irc دک یاراد  روتکاف  هدنشورف .  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ههام   7 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هقلح   480

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  3 هیوست . Fluydo نلاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک ناریا  نیمه  طقف  تسیمازلا  تسویپ  تسیل  ساسارب 

1101093727000342 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Fluydo لدم یقورع  یبلق و   SC نلاب الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   55 تسالپ   تسالپ وکل   وکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 7272

FluydoFluydo  نلاب نلاب ناونع : : ناونع 7373
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  لتآ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000244 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
PISHGHAMAN DAROU TAJHIZ هدننک هضرع  عجرم   PDT یتراجت مان  یددع  یمویکو 1  هتسب   S211-1D لدم تشگنا  یدپوترا  لتآ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  لتآ ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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 سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج لتآ ) ) لتآ )) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5960948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 10و20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000231 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 9500 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 20 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسیمازلا  تلاصا  بسچرب  دمیاو  ars دک - ددرگ لاسرا  هنومن  دنرب  نیا  ریغ  تسا  دات   - اوا  - دیورو دنرب   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 50  - ناتسرامیب سانشراک  اب  دات  - ددرگ تسویپ  دنربو 

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

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 وو 1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7575
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زمرهمار ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قبط  یژولویدار  یفرصم  تازیهجت  ملق  هب 5  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091727000022 زاین :  هرامش 

زمرهمار ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
میکح ناروآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA هدنزاس عجرم  یگرب  هتسب 100  نتراک 5   35x43 cm زیاس یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزهو عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رددشاب  یم   imed هناماس بوصم  تمیق  دیرخ  یانبم  ، دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  فرط  زا  هدش  یراذگ  تمیق  یالاک  ینف  تاصخشم  جردو  روتکاف  تبث.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  عوجرم 

6381753113 یتسپ :  دک  رهم ،  رالات  یوربور  ینیوآ  دیهش  داشرا خ  نادیم  زمرهمار  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520711-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43520711-061 :: 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

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  رالک ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000246 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
یناتسگنت الیل  هدننک  هضرع  عجرم   LP یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون  لدم 1975  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  رالک ) ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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

دیدرگ دیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یژولویدار   یژولویدار یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   55 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7676

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج رالک ) ) رالک )) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هنیزه   / ههام هس  تخادرپ   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / توبث روهظ و  یوراد  یژولویدار و  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد یتسویپ  لیاف  / دشاب یم  هدننک 
1101091201000045 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

میکح ناروآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA هدنزاس عجرم  یگرب  هتسب 100  نتراک 5   30x40 cm زیاس یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  ددرگ  یراذگراب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هاگنامرد /  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163536921

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: 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

نیمات نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  / / ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  / / تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا  / / توبث توبث وو   روهظ   روهظ یوراد   یوراد وو   یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع
دراد دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف // دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک

7878
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گب نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000835 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان   CROSS 4 لدم  Lit 2 تیفرظ یددع  گب 1  یلپ  هتسب  نیروی  هسیک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنارسپ لافصاددع  500

هنارتخد لافطا  ددع  1000
دشابزکرمداتدرومالاک

زکرمرابنا برد  لیوحت 
راد تدم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گبگب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 7979
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باهذ لپرس  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  هداس  یبط  زاگ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000080 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 16 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد روتکاف  شیپ  افطل  تسویپ )  تیسل  قبط   ) راجیب ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  هناماس 

1101094505000027 زاین :  هرامش 
راجیب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   TOO4 لدم روتاگیرا  وشتسش  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  تسویپ )  تیسل  قبط   ) راجیب ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6651644156 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یوربور  یرادرهش  هار  راهچ  یناقلاط  نابایخ  راجیب  ناتسدرک  راجیب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38223786-087  ، 38224090-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223624-087 :: 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

هداس هداس یبط   یبط زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) یکشزپ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000025 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نابهش ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یناخیلع و یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم  کیرش  یناخیلع و  یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدنزاس  عجرم   ALP 29 لدم یکشزپ  ناواراپ  الاک :  مان 
کیرش

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناژون ناشیدنا  ناکین  هدننک  هضرع  عجرم  سالاب  یتراجت  مان  لدم 307  لافطا  یا  هرفس  جنسدق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیرآ یکشزپ  یاهرزیل  هدننک  هضرع  عجرم  یناتسرامیب  دربراک  رادخرچ  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax W لدم لیتسا  نامسناپ  یلارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دارآ وترپ  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  یتراجت  مان   ET لدم هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمالعا  طیارش  هیلک  تیاعر  .2

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لودج  رد  یمالعا  دراوم  و  دمیآ ...  یگدنیامن  . irc دک.دنرب مالعا  .3

5698113366 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یرتنالک دیهش  نابیخ  یادتبا   - هاپس نادیم   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723095-045  ، 32725048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

هنیاعم هنیاعم تخت   تخت لیتسا -  -  لیتسا نامسناپ   نامسناپ یلارت   یلارت رادخرچ   - - رادخرچ زیم   زیم لافطا -  -  لافطا یایا   هرفس   هرفس جنسدق   جنسدق یکشزپ -  -  یکشزپ ناواراپ   ناواراپ یلومعم - - یلومعم رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  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 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالاسگرزب کشوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005128000055 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HAYAT KIMYA هدنزاس عجرم  یلوج  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 8  هتسب  گرزب  زیاس  یبسچ  یرایتخا  یب  لماک  هنیشوپ  نالاسگرزب  هنهک  ظفاحم  الاک :  مان 

یرلنوروا کیلغاس  تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک 
هتسب 5625 دادعت : 

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

یناشن هب  الاک  لیوحت  // دشاب یم  جرال  زیاس  تساوخرد  لک  زا  مویدم و75 % زیاس  تساوخرد  لک  یلوج 25 % کرام  نالاسگرزب ،  هنیشوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدوزفا شزرا  یهاوگ  هئارا  هب  طونم  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدنشورف  - هدهعب  سای  تسب  نب  ییافص -  میکح  خ  هر -)  ) ینیمخ ماما  خ  ناهفصا – 

8143813111 یتسپ :  دک  یرهچونم ،  شبن خ  یسودرف  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227713-031  ، 32220096-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225393-031 :: 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

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالاسگرزب نالاسگرزب کشوپ   کشوپ ناونع : : ناونع 8383

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک یلارت   یلارت یکشزپ - - یکشزپ نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یتسویپ لیاف  قبط  ) یکشزپ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000026 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  اسرپ  یتراجت  مان   KP-15L لدم یکشزپ  نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M34 لدم  Lit 40 نژیسکا لوسپک  یلارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمالعا  طیارش  هیلک  تیاعر  .2

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لودج  رد  یمالعا  دراوم  و  دمیآ ...  یگدنیامن  . irc دک.دنرب مالعا  .3

5698113366 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یرتنالک دیهش  نابیخ  یادتبا   - هاپس نادیم   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723095-045  ، 32725048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد روتکاف  شیپ  ) هناماس رد  تسویپ  تسیل  قبط  راجیب  ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  زیلاید  هاگتسد  کمن  صرق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش همیمض 

1101094505000026 زاین :  هرامش 
راجیب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 4 دادعت : 

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

( دوش همیمض  هناماسرد  روتکاف  شیپ  ) هناماس رد  تسویپ  تسیل  قبط  راجیب  ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  زیلاید  هاگتسد  کمن  صرق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6651644156 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یوربور  یرادرهش  هار  راهچ  یناقلاط  نابایخ  راجیب  ناتسدرک  راجیب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38223786-087  ، 38224090-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223624-087 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب زیلاید   زیلاید هاگتسد   هاگتسد کمن   کمن صرق   صرق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط 80 ضرع 40 و  ویام  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000827 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M37 لدم لیتسا  ینیس  اب  ویام  زیم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دامن  لصاح  سامت  نارو  هلیپ  مناخ  هرامش 09151081828  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

8080 لوط   لوط وو     4040 ضرع   ضرع ویام   ویام زیم   زیم ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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همارخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ درز و  امشم  اب  راد  خرچ  عافترا 93  هناهد 55*55  هزادنا  لکش  عبرم  هسبلا  رپمه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091171000015 زاین :  هرامش 

همارخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دار هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  شقن  بط  دار  هدنزاس  عجرم   45x90x98 cm زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج   PTR64 لدم راد  برد  رپمه  یکشزپ  یلارت  الاک :  مان 

ناهج شقن  بط 
ددع 8 دادعت : 

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

09911963022  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344114646 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  - همارخ ناتسرهش  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721112-071  ، 32728440-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728441-071 :: 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

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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TPN پویت نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002646 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
TPN پویت نشنتسکا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/08 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

راد راد برد   برد رپمه   رپمه یکشزپ   یکشزپ یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 8787

TPNTPN پویت پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 8888
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 80( وم یس  مرچ  دیفس  یا  هروک  گنر  هلول 1/5  ) ناشفرد رامیب  هارمه  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000183 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   SMI6000 لدم وشات  رامیب  هارمه  تخت  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  ینشلگ  یاقآ  09123723144

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: 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

ناشفرد ناشفرد رامیب   رامیب هارمه   هارمه تخت   تخت ناونع : : ناونع 8989
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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

5961233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام تاداهنشیپ   ، دوش هعجارم  تسویپ  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   ، یاضاقت 0030012 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  ءازجم  یرورض )  ) گولاتاک ، ینف ،

1101093985006409 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسرل رصن  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   RINGO یشوج لاصتا  عون   in 26 زیاس یدالوف  سنج  یپوت  ولو  کچ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   MEDICAL POLYMER CO LTD
ددع 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک ، ینف  ، یلام تاداهنشیپ   ، دوش هعجارم  تسویپ  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   ، یاضاقت 0030012  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  ءازجم  یرورض ) )

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

34148787-061  ، 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

cmcm  150150 زیاس   زیاس یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک ولو   ولو کچکچ   لبد   لبد یوق   یوق راشف   راشف   YY روتکناک   روتکناک یپوت -  -  یپوت ولو   ولو کچکچ   یتعنص   یتعنص ریش   ریش دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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سراف یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5961247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  سکتال ) شکتسد  ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000245 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
مرا تشادهب  ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلوت  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 25  هتسب  زیاس  کت  سکتال  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب  400 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  سکتال ) شکتسد  ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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

باهذ لپرس  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  لتاب  تسچ  نشکاس و  هلول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000082 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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 شکتسد   شکتسد  ) ) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   لتاب   لتاب تسچ   تسچ وو   نشکاس   نشکاس هلول   هلول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9292
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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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  دیفس - یزغم  هکیت  هس  یس - یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002504 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 2 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 218400 دادعت : 
1401/09/06 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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000899 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DIAGON هدنزاس عجرم   DIAGON یتراجت مان   ml 2 لایو ییاوقم 12  هبعج   Dia- FIB لدم یسانش  نوخ  یاه  شیامزآ  یداقعنا  نژوربیف  تیک  الاک :  مان 

مج رتسگ  رهپس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک 
هتسب 1 دادعت : 

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

نوگاید هاگتسد  تهج  تسویپ  تساوخرد  یقداص  هدنشورفاب 091497086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناربیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  یلک  تمیق  تسیمازلا  IMD رد عیزوت  یگدنیامن  IMD_IRC زوچم

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت دیفس - - دیفس یزغم   یزغم هکیت   هکیت هسهس   یسیس - - یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9393

PTPT تیک تیک ناونع : : ناونع 9494
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکشزپ ) .رکرام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000839 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت بط  رحس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TIPSAN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 10608010002  یدپوترا  رالوکیدپ  رکرام  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لمع  قاتا  لیرتسا  رکرام  ددع  500

دوش دیق  هدش  هداد  تمیق  دنرب 
دشابزکرمداتدرومالاک

زکرمرابنا برد  لیوحت 
راد تدم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکشزپ یکشزپ )) .رکرام .رکرام ناونع : : ناونع 9595
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دیئاتو  تیفیک  رش ط  هب  روکذم  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000683 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 : 

1401/08/30 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 : 

1401/08/30 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

زکرم زکرم دیئاتو   دیئاتو تیفیک   تیفیک رشرش  طط   هبهب   روکذم   روکذم تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9696
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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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلول تس  هارمه  هب  روتانژیسکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000435 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . SORIN GROUP Co هدنزاس عجرم   Synthesis Phisio/M لدم نالاسگرزب  زاب  بلق  یحارج  یکشزپ  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

داوم ناریا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .... دوش یراذگ  تمیق  یدقن  تخادرپ   :: 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

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هشارت ) هلول  ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000248 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
دومحم ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  دک 70-119   mm 7 زیاس  RAE NASAL CUFF هشارت هلول  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر 
هتسب 100 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هشارت ) هلول  ) یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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

هلول هلول تستس   هارمه   هارمه هبهب   روتانژیسکا   روتانژیسکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797

RAE NASAL CUFFRAE NASAL CUFF  هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 9898
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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسالپویژنآ  Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب 

1101030329000682 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   1/5x15 mm زیاس لدم 801-1515  یتسالپویژنآ   Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BROSMED MEDICAL

ددع 110 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   2/75x10 mm زیاس لدم 802-2710  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 115 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودره زا  فلتخم  یاهزیاسو  دادعت  رد  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنربرهزا تساوخرد  تسیل  دادعتهب  زیاس 

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

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ   Apollo NCApollo NC  یرنورک یرنورک یقورع   یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب   Artimes SCArtimes SC  یلومعم یلومعم یرنورک   یرنورک یقورع   یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 9999
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زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بذاج ردوپ  اب  زادنا 90*60  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000019 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  تعنص  نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدلگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150   60x90 cm زیاس بذاج  ردوپ  اب  هیال  رامیب 5  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 

نتراک 4000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  هتشاد   irc دک .ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ   . دشاب هتشاد  تلاصا  دک  رظن  دروم  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  دیاب  هنومن  مالعتسا  هدنرب  نعت 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: 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

بذاج بذاج ردوپ   ردوپ اباب     6060 ** 9090 زادنا   زادنا ریز   ریز ناونع : : ناونع 100100
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ناردنزام نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10 رد لیرتسا 10 زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003381000011 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رد 10  داعبا 10  اب  لیرتسا  زاگ  - 

هرمن 20 و 30  خن  اب  هدش  هتفاب 
هبنپ  دصرد  سنج 100

هیال  8
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  45,000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818813354 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  نوخ  لاقتنا   - شترا راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326663-011  ، 33323010-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326663-011 :: 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

1010 ردرد 1010 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 10 110 1
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تیساسح 2/5  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000127 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   2/5x9 cm زیاس یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم دادعت  .تسیمازلا  الاک  تیفیک  هیدات  ذخا  هنومن و  لاسرا   irc دک یاراد  روتکاف  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  .ههام  هیوست 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رکذ  یرورض  سامت  تهج  لیابوم  هرامش  افطا  دشابیم .  هقلح  تساوخرد 1440 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

تناس تناس   2 /52/5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 102102
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب  تساوخرد  قبط  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002499 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   MICROPLEX10-COSMOS لدم یزغم  ورکیم  لیوک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   MICROPLEX10-HYPERSOFT HELICAL لدم یزغم  ورکیم  لیوک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخب  تساوخرد  قبط  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  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

دیرخ دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب الاک   الاک تلاصا   تلاصا لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا شخب   شخب تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب

103103
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سابعردنب ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  70000 دادعت  AD گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاب هب  لاس  کی  لقادح  خیرات  یاراد 
1101090947000040 زاین :  هرامش 

سابعردنب تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 70000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  70000 دادعت  AD گنرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب هب  لاس  کی  لقادح  خیرات  یاراد 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  زکرم  یدمحم  دیهش  ناتسرامیب  یور  هب  ور  یمالسا  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914959369

33330430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339090-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب هبهب   لاس   لاس کیکی   لقادح   لقادح خیرات   خیرات یاراد   یاراد ددع   ددع   7000070000 دادعت دادعت   ADAD  گنرس گنرس ناونع : : ناونع 104104
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5 گنرسو گنرس 50  ژاواگ و  گنرس  نیلوسنا .  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000128 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  ژاواگ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیلوسنا گنرس  .هکیت  گنرس 3  احیجرت  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا  . irc دک یاراد  روتکاف  هدنشورف .  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ههام  هیوست 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  2000 ژاواگ گنرس  .ددع  نیلوسنا 2000  گنرس  .ددع  یس 4000  یس  5 گنرس ددع   2000

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

55 گنرسو   گنرسو   5050 گنرس   گنرس وو   ژاواگ   ژاواگ گنرس   گنرس نیلوسنا .  .  نیلوسنا گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) یکشزپ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004390000027 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  لدم 60813  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یلامک قداص  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   TETRA یتراجت مان  ینولیان  هتسب  لدم 15281.46  فرصمرابکی  لیرتسا  نامسناپ  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
بط موصعم  لآ  یحارج  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  موصعم  لآ  یتراجت  مان  لدم 05  یا  هکت  نانز 6  هنیاعم  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمالعا  طیارش  هیلک  تیاعر  .2

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لودج  رد  یمالعا  دراوم  و  دمیآ ...  یگدنیامن  . irc دک.دنرب مالعا  .3

5698113366 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یرتنالک دیهش  نابیخ  یادتبا   - هاپس نادیم   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723095-045  ، 32725048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

یایا هکت   هکت   66 نانز   نانز هنیاعم   هنیاعم تستس   فرصم - - فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ تستس   -- یکشزپ یکشزپ پوکسوگنرال   پوکسوگنرال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 106106
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ریالم یضرغ  رتکد  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 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس با  دض  راد  پیز  یعمش  رواک  / مرگ نزو 900  فایلا  زیاس 70*50 . .دشاب  دیفس  تشلاب  هچراپ  رامیب  شلاب  ددع   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنکن شخ  شخ.دشاب  مرن  .50*80

1101050160000232 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایور هدننک  هضرع  عجرم  ایور  یتراجت  مان   g 1800 نزو ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   50x70 cm داعبا سالپ  رپوس  ایور  شلاب  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کلیس  نیشرپ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   50x70 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  رامیب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  شلاب  شکور  الاک :  مان 

کلیس نیشرپ 
ددع 100 دادعت : 

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

قبط.تیفیک نیرتهب.ههامود  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت  لاسرا و  هنیزه.هباشم  دک  ناریا  یلاع  کی  هجرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شلاب 80*50 رواک.مرگ  نزو 900  اب  فایلا  شلاب 70*50  هدش  رکذ  نزو  زیاس و 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: 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

رامیب رامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ شلاب   شلاب شکور   شکور سالپ -  -  سالپ رپوس   رپوس رامیب   رامیب شلاب   شلاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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باهذ لپرس  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  سیپ  یت  نیال و  یو  یس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000081 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 157/207   CVC هار ود  یزکرم  یدیرو  قورع  رتتاک  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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

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 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

5961537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) یددع هتسب 100  لیرتسا  ریغ  راد  هبنپ  باوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002503 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپ یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   HOSPITAL AND HOMECARE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یدنب  هتسب  عون  راد  هبنپ  باوس  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تبث  دمیا  رد  تکرش   --- تسا  IRC دک  --- تلاصا بسچرب   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ودود   یزکرم   یزکرم یدیرو   یدیرو قورع   قورع رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 108108

یددع یددع   100100 هتسب   هتسب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ راد   راد هبنپ   هبنپ باوس   باوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 10*10 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002659 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 10*10 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 ** 1010 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 1101 10
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 10*20 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002658 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 10*20 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 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

2020 ** 1010 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 133 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/46epdyhlr77gw?user=73474&ntc=5961587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961587?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشمو  تسویپ  هب  ملق )  19) نسکاو هناخدرس  تازیهجت  هب  هطوبرم  مالقا  روسرپمک و  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094385000028 زاین :  هرامش 

یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینف تاصخشمو  تسویپ  هب  ملق )  19) نسکاو هناخدرس  تازیهجت  هب  هطوبرم  مالقا  روسرپمک و  عاونا  دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  508 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیئامرف  یراذگراب  اددجم  هناماس  رد  هدناسر و  دیئات  هب  ءاضماو  رهم  اب  روتکاف  شیپ  هارمهب  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  ور  یتسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ 

 : یتسپ دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  قباس ) دنبهش  ) یکدور یناردنزام خ  ریما  راولب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816717887

33399943-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399943-011 :: 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

ینف ینف تاصخشمو   تاصخشمو تسویپ   تسویپ هبهب   ملق ) ) ملق   1919)) نسکاو نسکاو هناخدرس   هناخدرس تازیهجت   تازیهجت هبهب   هطوبرم   هطوبرم مالقا   مالقا وو   روسرپمک   روسرپمک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع گنس 10 جورخ  تکسب  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000129 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
COLOPLAST هدنزاس عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  هبعج 1   EXT224 لدم  Fr 4 زیاس بلاح  گنس  تکسب  رتتاک  الاک :  مان 

تمالس یاوآ  نازاس  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامکی  دودح  تخادرپ  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IEMD تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: 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

ددع ددع 1010 گنس   گنس جورخ   جورخ تکسب   تکسب دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 113113
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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 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

5961593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک یاو  تسو  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000906 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اویه بط  ریما  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان   YCK111 دک یکشزپ  لکش   Y روتکناک الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

اویه بط  ریما  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 20 زیاس یکشزپ  روتیلفنیا  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

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

یمازلا لیابوم  جرد  // یهازن 09160965132 // دمیآ // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // هباشم دک  ناریا   :: 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

دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جنپ   3 هرامش تکسب  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000130 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 3  یژولورا  تکسب  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامکی  دودح  تخادرپ  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IEMD تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: 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

روتکناک روتکناک یاو   یاو تسو   تسو گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1141 14

ددع ددع جنپ   جنپ   33 هرامش هرامش تکسب   تکسب دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 40*40 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002655 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 40*40 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 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

4040 ** 4040 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 30*30 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002656 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 30*30 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 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

3030 ** 3030 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 20*20 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002657 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 20*20 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 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

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینیمولآ لاسگرزب  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000249 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زربلا کت  یتیگ  هدننک  هضرع  عجرم   AandI-co.com یتراجت مان   WCDS1808 AQAL لدم لاسگرزب  یدپوترا  مامت  یموینیمولآ  یتسد  رچلیو  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هباشم - -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 ** 2020 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 118118

یموینیمولآ یموینیمولآ لاسگرزب   لاسگرزب رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 1191 19

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15.5  * زیاس 24 مئاد  زیلایدومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002652 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
15.5  * زیاس 24 مئاد  زیلایدومه  رتتک  - 

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

1401/09/12 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

15.515.5  * * زیاس  2424 زیاس مئاد   مئاد زیلایدومه   زیلایدومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 120120
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002653 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رسویدسنارت ماد  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/09/12 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

رسویدسنارت رسویدسنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 12 112 1
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقن 50*50 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002654 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرقن 50*50 نامسناپ  - 

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

1401/09/12 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

5050 ** 5050 هرقن   هرقن نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 122122
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باهذ لپرس  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  لانرتسکا  دنوس  لاسگرزب و  راردا  هسیک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000084 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هداز و لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   ZENSIV یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 500 تیفرظ  U1NC10F لدم راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ءاکرش
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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 لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   لانرتسکا   لانرتسکا دنوس   دنوس وو   لاسگرزب   لاسگرزب راردا   راردا هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 133 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ycy7zys6cgtx?user=73474&ntc=5961648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961648?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش بنیز  ترضح  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 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

5961658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینج دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000063 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 300 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   .... هدنشورف اب  لمح  ... یروف  تخادرپ   .. وزاتاتیک دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: 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

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب لماک  هنیشوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000248 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کدوک تشادهب  هدننک  هضرع  عجرم   DR. BROWNS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 12  هسیک  طسوتم  زیاس  لاسگرزب  لماک  کشوپ  الاک :  مان 

هسیک 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ -  ظاحل  لک  تمیق  تسویپ -  تاصخشمو  دادعت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: 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

نینج نینج دامجنا   دامجنا لیرتسا   لیرتسا یکیتسالپ   یکیتسالپ ورتسا   ورتسا ناونع : : ناونع 124124

لاسگرزب لاسگرزب لماک   لماک هنیشوپ   هنیشوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 133 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c6aphuywbtsar?user=73474&ntc=5961658
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961658?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkrsn8rlfr4c3?user=73474&ntc=5961661
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961661?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکارتسا یرب  چگ  هرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000186 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  رتوسد  یتراجت  مان  لدم 6250   10x70x150 mm زیاس یکشزپ  یرب  چگ  هرا  غیت  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش عوجر  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

رکارتسا رکارتسا یرب   یرب چگچگ   هرا   هرا ناونع : : ناونع 126126
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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 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

5961687 :: 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 

1101095143000350 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   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5961696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یفرصم  مزاولو  یدپوترا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000188 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   suzhou xinrong best medical instrument co.ltd هدنزاس عجرم  دک 1201-1212  یدپوترا  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش عوجر  همیمض  لیافرد  هدش  هتساوخداوم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: 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

ناهفصا ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند  هدکشناد  تهج  یدنب  هتسب  ذغاک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادمو  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا 

1101092910000021 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SDP یتراجت مان   m 200 یلور ییاوقم 1  هبعج   RF1020 لدم  mm 100 زیاس والکوتا  ذغاک  الاک :  مان 
لور 30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174643461 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ناتسرامیب  زا  رتالاب  هفص - راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37925537-031  ، 37925521-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36692587-031 :: 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

یدپوترا یدپوترا یفرصم   یفرصم مزاولو   مزاولو یدپوترا   یدپوترا تستس   ناونع : : ناونع 128128

والکوتا والکوتا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 129129
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بذاج هیال  کی  اب  زادنا 1*2  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002651 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
بذاج هیال  کی  اب  زادنا 1*2  ریز  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2,000 دادعت : 
1401/09/12 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

بذاج بذاج هیال   هیال کیکی   اباب     22 ** 11 زادنا   زادنا ریز   ریز ناونع : : ناونع 130130
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب   - 15*750 یچگ 750*10 - لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000497 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب   - 15*750 یچگ 750*10 - لتا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لور  45 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 ** 750750 - - 1010 ** 750750 یچگ   یچگ لتا   لتا ناونع : : ناونع 131131
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007

1101093775000376 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیفلد  یتراجت  مان  لدم 110  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - یدنبرمک - یدازون - ارتکو لدم  ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  رتمیسکا  سلاپ  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: 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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Agfa یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 100  هتسب  یکشزپ  یژولویدار  ملیف  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000189 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
35x43 cm زیاس الاک  زادنا  مشچ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   Agfa HealthCare یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 100  هتسب  یکشزپ  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  2 تخادرپ هدننک - نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 132132

AgfaAgfa یتراجت   یتراجت مان   مان یگرب   یگرب   100100 ییاوقم   ییاوقم هتسب   هتسب یکشزپ   یکشزپ یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  زیاس 3  ددع و  دادعت 1800  زیاس 4  فرصم  رابکی  پوکسوگنرال  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000841 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   Classic لدم +   Mac 3a زیاس پوکسوگنرال  هغیت  الاک :  مان 

ددع 1800 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   Sanalon لدم +   Pead 1 زیاس پوکسوگنرال  هغیت  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت زیاس  33   زیاس وو   ددع   ددع   18001800 دادعت   دادعت   44 زیاس   زیاس فرصم   فرصم رابکی   رابکی پوکسوگنرال   پوکسوگنرال هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 134134
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یلعوب ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیس ینامرد  یشزومآ  زکرم  زغم  یحارج  پوکسورکیم  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060004000075 زاین :  هرامش 

هغارم ءانیس  یلعوب  یباوختخت  138 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لماکروتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  هیدات  یاراد  تکرش 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه 

هدش هداد  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  ندوب و  بویعم  تروص  رد  الاک  تدوع 
یتسویپ لیاف  رد  تخادرپ  طیارش 

5513155391 یتسپ :  دک  قباس ، )  یارسشناد  ینیمخ (  یفطصم  دیهش  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31761281-041  ، 37221390-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256919-041 :: 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

انیس انیس ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم زغم   زغم یحارج   یحارج پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 133 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bfekmr6cscjkx?user=73474&ntc=5961776
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961776?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش بنیز  ترضح  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 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

5961777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خرچ رواک و  هارمه  هب  رتسناک  اکیرما 10  لصا   MVE نینج یرادهگن  یرتیل  تزا 47  کنات   . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000064 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نیورآ  انیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ml 25 تیفرظ  FB-100.1 لدم تزا  کنات  رد  یداینب  یاه  لولس  یرادهگن  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هزور  تخادرپ 30   . ددرگیم عوجرم  تشاد  تریاغم  تساوخرد  اب  الاک  هک  یتروص  رد  ددرگ  . تسویپ  روتکاف  شیپ   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ینف دات  الاک و  لیوحت 

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: 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

خرچ خرچ وو   رواک   رواک هارمه   هارمه هبهب   رتسناک   رتسناک   1010 اکیرما   اکیرما لصا   لصا   MVEMVE  نینج نینج یرادهگن   یرادهگن یرتیل   یرتیل تزا  4747   تزا کنات   کنات ناونع : : ناونع 136136
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 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

5961779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  یژولویدار  توبث  روهظ و  یوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101003523000873 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رایس یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   PROMAX یتراجت مان  نلاگ   Lit 4 یژولویدار ملیف  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

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

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: 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

هدهع هدهع هبهب   جرک   جرک هاگتمادن   هاگتمادن ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت تسا   تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یژولویدار   یژولویدار توبث   توبث وو   روهظ   روهظ یوراد   یوراد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  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 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

5961785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 30  تناس  هار 16  ود  نودلاش  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000158 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 30  تناس  هار 16  ود  نودلاش  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: 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

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   3030 دادعت   دادعت تناس   تناس   1616 هار   هار ودود   نودلاش   نودلاش رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 138138
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ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gambro,Bellco,Nipro,B.Braun یاههاگتسد بسانم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091622000063 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  تراکوس  یتراجت  مان   g 650 یرمیلپ جیرتراک  یدنب  هتسب  عون  زیلاید  تهج  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم 
ددع 10000 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  رظن  دروم  تاصخشم 

.دشاب  Gambro,Bellco,Nipro,B.Braun یاههاگتسد بسانم  میدس  تانبرکیب  ردوپ 

4918936315 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  - ناتسلگ یکشزپ  مولع  یزکرم  نامزاس  - ناکریه راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32441293-017  ، 32470085-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430990-017 :: 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

Gambro,Bellco,Nipro,B.BraunGambro,Bellco,Nipro,B.Braun یاههاگتسد   یاههاگتسد بسانم   بسانم میدس   میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 5 ینوکلیس  کسام  لایژنرال 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

1101005896000043 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 5 ینوکلیس  کسام  لایژنرال 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

وو لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت دشاب   دشاب تروپمیا   تروپمیا وو   دمدم   یایا   یاراد   یاراد دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات   55 هرامش   هرامش ینوکلیس   ینوکلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب لمح   لمح هیارک   هیارک
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 3 ینوکلیس  کسام  لایژنرال 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

1101005896000044 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 3 ینوکلیس  کسام  لایژنرال 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

ههام تخادرپ 3 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

وو لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت دشاب   دشاب تروپمیا   تروپمیا وو   دمدم   یایا   یاراد   یاراد دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات هرامش  33   هرامش ینوکلیس   ینوکلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب لمح   لمح هیارک   هیارک

141141
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(8-2) رفص یالاب  هناخدرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000046 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناهفصارصن یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رفص  یالاب  هناخدرس  دربراک   SBN-CR لدم لماک  قاتا  الاک :  مان 

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

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

سامت هرامش.دشابیم  ههام  2 تخادرپو هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزهدوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  قبط  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  تاصخشمو  دنرب  دیقاب  روتکاف  شیپ  قاصلا  .یماج  یاقآ  09153287355 هطوبرم سانشراک 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  نامرد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5961850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  ششوپ و  تحت  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  نوساربیلاک و  تهج  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090588000002 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخو  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد  4000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

روتکافشیپ هئارا  یکشزپ .  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  ششوپ و  تحت  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  نوساربیلاک و  تهج  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07631382851 سامت هرامش  زاین  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یمامت  رهم  ربتعم و 

7919964479 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نامرد  تنواعم  هزوح  ادهش  ناتسوب  یقرش  علض  ناگدازآ  یوک  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33340401-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340403-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 88 -- 22 )) رفص رفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس ناونع : : ناونع 142142

زکرم زکرم وو   ششوپ   ششوپ تحت   تحت یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک وو   نوساربیلاک   نوساربیلاک ناونع : : ناونع 143143
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  یناریا  وکیف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000142 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مایپ یلاع  هدننک  هضرع  عجرم  تیوتک 2010  لدم  یکشزپ  مشچ  رویرتسوپ  رویرتنا -  یموتکرتکیو  وکیف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  کچ  ندرکرپ  - دشاب یم  رظندم  یناریا  دنرب  طقف  - تسا یمازلاراد  خیراتوربتعمدمیآ  - دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ناتسرامیب لحمرد  لیوحت 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: 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 مشچ   مشچ رویرتسوپ   رویرتسوپ رویرتنا -  -  رویرتنا یموتکرتکیو   یموتکرتکیو وکیف   وکیف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 144144
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوسوم مناخ  09390894967/ ههام تخادرپ 4  / ددرگ

1201092585000081 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تخادرپ 4 / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  مالقا  - 
یوسوم مناخ  09390894967/ ههام
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 4 / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / تشادهب زکرم  رابنا  رد  لیوحت  / تشادهب زکرم  دات  دروم  / تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم مناخ  09390894967/ ههام

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

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

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 145145
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کینوسارتلا  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000270 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ونان هدننک  هضرع  عجرم  دزی  ریوک  یایمیک  ونان  هدنزاس  عجرم  نیزامراف  یتراجت  مان   ml 260 ینلیتا یلپ  یرطب  یفارگونوس  صوصخم  کینوسارتلآ  لژ  الاک :  مان 

دزی ریوک  یایمیک 
یرطب 10 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کینوسارتلا  لژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلا کینوسارتلا لژلژ   ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 133 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nbfhklup9w6b3?user=73474&ntc=5961871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5961871?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  زرف  تس  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000254 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
ناواک زیت  یتراجت  مان  لدم 801  زیاس 010  درگ  رس  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یاه هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان   C1 لدم زیاس 018  درگ  رس   RA low speed دیابراک نتسگنت  لگنآ  راد  رایش  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 
ناواکزیت یساملا 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش زور  تمیق 45  رابتعا  لقادح  سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ  رهشمالسا  لیوحت  لحم  تسا  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا تمالع  یاراد  .ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند زرف   زرف تستس   عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رازه  نیمث 4000  دنرب  تناس  لیربیو 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000101 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   20x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 4000 دادعت : 

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

دشابیم  ههام  لقادح 6  یرابتعا  تروصب  تخاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  یمازلا   IMED هناماس دک IRCو  الاک و  تلاصا  بسچرب  ندوب  اراد 

دشابیم  الاک  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: 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

ددع ددع رازه   رازه   40004000 نیمث   نیمث دنرب   دنرب تناس   تناس   2020 لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع 148148
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  میخض 2*120 -  ییامشم  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000631 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 5  هتسب  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

120120 ** 22 میخض   میخض ییامشم   ییامشم زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 149149
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5961924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1000و300  ، بیترت 600 هب  زاین  دروم  دادعت  دشاب و  یم  نتراک  هب  یمالعا  دادعت  هباشم و  یمالعا  دک  ناریا  کسام -  لایزنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ددع 

1101091484000233 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 60 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

300300 وو 10001000  ، ، 600600 بیترت   بیترت هبهب   زاین   زاین دروم   دروم دادعت   دادعت وو   دشاب   دشاب یمیم   نتراک   نتراک هبهب   یمالعا   یمالعا دادعت   دادعت وو   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا کسام -  -  کسام لایزنرال   لایزنرال ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   ددع   ددع

150150
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نارایماک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  اب  - یناریا دنرب  - لمح یلارت  اب  مرس  وراد و  نزخم  یاراد  درس  یناتسرامیب  کینوسارتلوا  رزیالوبن  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینالدرا  09188778927 هطوبرم

1101092029000003 زاین :  هرامش 
نارایماک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ بایافش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   PROTON HEALTHCARE هدنزاس عجرم   PHC 101UN لدم کینوسارتلوا  رزیالوبن  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09188778927 هطوبرم سانشراک  دات  اب  - یناریا دنرب  - لمح یلارت  اب  مرس  وراد و  نزخم  یاراد  درس  یناتسرامیب  کینوسارتلوا  رزیالوبن  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینالدرا

6631887413 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نازابناج -  نابایخ  زاف 2 -  تثعب  کرهش  نارایماک -  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35537404-087  ، 35534704-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35521799-087 :: 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

درس درس یناتسرامیب   یناتسرامیب کینوسارتلوا   کینوسارتلوا رزیالوبن   رزیالوبن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 151151
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا دات  دروم  نیمث  دنرب  طقف  لخاد ( دیلوت  تناس  لیربیو 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000100 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 5000 دادعت : 

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

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  ههام  لقادح 6  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشابیم  یمازلا   IMED هناماس دک IRCو  الاک و  تلاصا  بسچرب  ندوب  اراد 
دشابیم  الاک  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: 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

 ( ( تسا تسا دات   دات دروم   دروم نیمث   نیمث دنرب   دنرب طقف   طقف لخاد ( ( لخاد دیلوت   دیلوت تناس   تناس   1515 لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع 152152
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انیس 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 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

5961938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   ) MRI تهج مویله  روید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000110 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   ) MRI تهج مویله  روید  - 

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

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

شورف روتکافاب  هارمه  تعاس 12  زا  لبقالاک  لاسرا  هدنشورف  یاپ  لمح  هنیزه  یدقن - تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: 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

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  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 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  یکشزپ  هکیت  ود  یس  یس  گنرس 2.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094380000024 زاین :  هرامش 

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
رئول هکت  هس  لدم  گنرس  دزی  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  دزی  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

کال
نتراک 9000 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا  یکشزپ  هکیت  ود  یس  یس  گنرس 2.5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  ) ) MRIMRI تهج   تهج مویله   مویله روید   روید ناونع : : ناونع 153153

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یکشزپ   یکشزپ هکیت   هکیت ودود   یسیس   یسیس     2 .52 .5 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یطخ  جیرتراک  یطخ و  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000845 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   Johnson AND Johnson یتراجت مان   TRV30 دک یقورع  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  نتراک 6   015451L لدم  TA یزلف یطخ  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  نتراک 6   015458L لدم  TA یزلف یطخ  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  نتراک 6   015485L لدم  TA یزلف یطخ  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یطخ   یطخ جیرتراک   جیرتراک وو   یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام 4 تخادرپ / هدنشورف

1201092585000083 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لاسرا روتکاف  شیپ  / ههام 4 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  - 
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  / ههام 4 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا 

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

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

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنس یجنس ییاونش   ییاونش یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5961968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 10000  ) هرواکود یدپ  هداس 3 لیرتسا  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000117 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هیدات تهج  هنومن  افطل.دشابن  لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
.دوش هدروآ 

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

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

افطل.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  ربتعم  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدروآ  هیدات  تهج  هنومن 

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 1000010000  ) ) هرواکود هرواکود یدپ   یدپ هداس  33 هداس لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5961972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهبزکرمرابنارد لیوحتدشاب  بط  ایدربدنرب  طقف  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000053 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRt-510 لدم لافطا  یلاتیجید  وزارت  یزیم و  جنسدق  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: 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

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهبزکرمرابنارد تشادهبزکرمرابنارد لیوحتدشاب   لیوحتدشاب بطبط   ایدربدنرب   ایدربدنرب طقف   طقف افطل   افطل ناونع : : ناونع 158158

ظفاحم ظفاحم شکتسد   شکتسد راد -  -  راد هبل   هبل نیگنس   نیگنس یتعنص   یتعنص ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد یزلف - - یزلف یطوق   یطوق ناهنپ   ناهنپ تارشح   تارشح بسانم   بسانم ازدود   ازدود گنشف   گنشف مرف   مرف هبهب   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع
ربرب نهآ   نهآ یچیق   یچیق رزیل -  -  رزیل ظفاحم   ظفاحم ینمیا   ینمیا کنیع   کنیع -- یفنک   یفنک یتعنص   یتعنص بانط   بانط  - - یژراش یژراش یقرب   یقرب یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ  - - یدالوف یدالوف ینامتخاس   ینامتخاس لیب   لیب ناتک - - ناتک یتعنص   یتعنص

یکشزپ یکشزپ تیالده   تیالده دربراک   دربراک   J- 008.31 .300J-008.31 .300 غارچ   غارچ یژراش -  -  یژراش لیرد   لیرد  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ

159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ هب  ییایرد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000052 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازاس مس  ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کاله  یتراجت  مان   g 120 یزلف یطوق  ناهنپ  تارشح  بسانم  ازدود  گنشف  مرف  هب  ردوپ  الاک :  مان 

یطوق 20 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

II نالیگ ینوفلس  هتسب  گرزب   B عون راد  هبل  نیگنس  یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 20 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هتسب عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  راک  داتسا   XXL گرزب یلیخ  زیاس  لیرتین  شکور  اب   Nitrex ناتک یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

ینوفلس هتسب  یدنب 
تفج 20 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناریا رازبا  هواک  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  نادمه  یتراجت ش  مان   number 2 لدم  mm 1/5 یدالوف ینامتخاس  لیب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

تکرش هدننک  هضرع  عجرم  شوب   GSR 3.6 V-LI IXO SECOND GENERATION لدم  06019601K1 ینف هرامش  هب  یژراش  یقرب  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 
ارسرازبا

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

بات مشیربا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یپوت  ینوفلس 1  هتسب  یرتم  لوط   mm 20 تماخض یفنک  یتعنص  بانط  الاک :  مان 
رتم 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیتپاص 2  یتراجت  مان   Alexandrite Laser لدم رزیل  ظفاحم  ینمیا  کنیع  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یلوتک اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   WEBER یتراجت مان   SPS360E لدم یناشن  شتآ  رب  نهآ  یچیق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نمرهب هیسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VICTORY یتراجت مان   V111 لدم یژراش  لیرد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان  یکشزپ  تیالده  دربراک   J-008.31.300 غارچ الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادابآ ردنب  لیوحت  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو  لقنو  لمح  اهنیزه  هیلک  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244250-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098718000020 زاین :  هرامش 

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3169135536 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  یمشاه  هللا  تیآ  راولب  درالم  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65489577-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65489498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رفولین  یشاک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000442 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جوم للملا  نیب  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  نتراک  هداس  حرط   33x66 cm یشاک الاک :  مان 

عبرم رتم  450 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 160160

زور زور   7575 تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رفولین   رفولین یشاک   یشاک -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  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 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10000  لیرتسا  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000162 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکرسیوت یمیش  دنولا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x15 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناگیار لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10000  لیرتسا  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: 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

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098718000018 زاین :  هرامش 

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Germany هدنزاس روشک   INVIDIA MEDICAL GmbH هدنزاس عجرم   INVIDIA یتراجت مان   FULL HD لدم یژولوروا  پوکسورتروی  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون مایتلا  ریسکا  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3169135536 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  یمشاه  هللا  تیآ  راولب  درالم  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65489577-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65489498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ددع   ددع   1000010000 دادعت   دادعت لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 162162

FULL HDFULL HD  لدم لدم یژولوروا   یژولوروا پوکسورتروی   پوکسورتروی هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ومکا دنرب  ددع  زیاس 2  ره  زا   ) زیاس 23-21-19 یدیرو  لوناک  زیاس 17-19-21 و  ینایرش  لوناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000843 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ناهیک  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   PKT یتراجت مان   introducer 6FR لدم ینایرش  تیش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

بط ناهیک  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   PKT یتراجت مان   introducer 7FR لدم ینایرش  تیش  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینایرش ینایرش لوناک   لوناک ناونع : : ناونع 164164
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یرابتا  تروصب  تخادرپ  / ددرگ هعجارم  تسئیپب  هباشم  دکناریا  / ثرو پمپ  مزاول  یاضاقت 0139150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006422 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
AORTIC VALVE GRAFT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 21 زیاس  21CAVGJ-514 لدم یکشزپ  درادناتسا  تیزوپماک  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 24 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
AORTIC VALVE GRAFT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 23 زیاس  CAVGJ-514 23 لدم یکشزپ  درادناتسا  تیزوپماک  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 24 دادعت : 

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

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 درادناتسا   درادناتسا تیزوپماک   تیزوپماک یقورع   یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 165165

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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  تسرهف  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000349 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10601 لدم رامیب  هارمه  یلدنص  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناسح مناخ  راک  رس  هرامشاب 09368931372  ینف  یگنهامه  دشاب  یم  یراک  زور  ینف 30  لوئسم  دیئاتو 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب رامیب هارمه   هارمه یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 166166

هریغ هریغ وو   روتوم   روتوم ساد   ساد زوزگا   زوزگا -- ادنوه ادنوه x35x35 گنل   گنل لیم   لیم اباب   نوتاش   نوتاش ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هریغ روتوم و  ساد  زوزگا  - ادنوه x35 گنل لیم  اب  نوتاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002943 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس ایاو  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  زوزگا  ایاو  ناکیپ  زوزگا  هزیناولاگ  هلابند  هلول  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  تنویماک  زمرت  تنل  یزلف  رنف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
خرچود ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   V6 لدم تلکیس  روتوم  روتاتسا  تنگم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دنورا هیوهت  اتکی  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   FP-51KM4-V/DLY لدم لیوک  نف  دربراک  هعطق  تلکسا  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   PXGC1040 لدم یروتوم  هرا  یدالوف  گنل  لیم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زرو ناقهد  تاودا  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   ABAMOTOR یتراجت مان   RF-90 ردنلیس کت  یلزید  روتوم  هعطق  هتسوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زا.ییامنهار  تهجاکیبور  - اتیا - پاستاو زاین 09911582504  تروص  رد.یراک  زور  هیوست 60  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  14:30 یلا 7:30 یراک تعاس.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

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

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیب5960679 دلوک  ناپ -  الاب و  جرال  زیاس  سیب  هحفص 5)دلوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاک5960743 تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا  شخب  تساوخرد  قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا 
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5960754( یتسویپ لیاف  قبط   ) لاتیجید جنس  هحفص 5)بت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبونج5960825 ناسارخ  نیاق  تشادهب  زکرم  تهج  نسکاو  یرادهگن  لاچخی  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تقوم5960947 هحفص 5)زیلایدومهرتتک  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

ددع5960959 امسالپ 20.000  نز  لبیل  یلور  روتاکیدنا  ددع و  راخب 20.000  نز  لبیل  یلور  هحفص 5)روتاکیدنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیماتاب5960962 تیولوا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یهاگشیامزآ  لیاسودیرخ 
دشاب یم  یموب  هدننک 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ریوصت5961024 روتکژنا  هاگتسد  یا  هچیرد  کی  بجاح  هدام  لاقتنا  فرصمرابکی  لیرتسا  روتکناک 
یرادرب

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

موتوئتسوا5961086 سنارفنک - یرادرب  ریوصت  نیبرود  قرب - هاگورین  لرتنک  قاتا   KVM دروبیک روتینام 
HDMI لباک ییوئدیو  - رچپک  تراک  تروص - کف و  یحارج  دربراک   mm 7 ریزوبآ رتلیپسا 

1.4V

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

...و5961175 ددع  نوخ 10000  دنق  تیک  راون  ددع -  دادعت 300   ESR هلول ددع -  دادعت 6   CRP هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

الاک5961355 تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا  شخب  تساوخرد  قبط  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا 
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5961374 تسیل  قبط  زیلاید  شخب  هحفص 5)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییاوقم 59613931 هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS745GB0718ITI0718E دک یقورع  یسنات  تنتسا 
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5961396( یتسویپ لیاف  قبط   ) یفارگ ویدراک  هحفص 5)ورتکلا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5961425onyx هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند5961455 هدکشناد  تهج  اتوگ  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یشوگ5961572 - CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یشوگ -  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس 
یکشزپ

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یماد5961575 مولع  هورگ  یهاگشیامزآ  هحفص 5)یاههاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5961631 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هحفص 5)زا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تکینروت5961692 هاگتسد  دربراک  تسد  لباد  والکوتا  لباق  هحفص 5)فاک  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

لور5961713 هحفص 5)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5961731 دامجنا  هحفص 5)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ5961771 مشچ  تفاس  نزوس  هحفص 5)رس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فارگویدراکورتکلا5961851 هحفص 5)تاحیضوت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5961880 صیخشت  هاگشیامزآ   HDL-C هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یلاتیجید5961881 جنس  بت  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیاس 596195036-34-32  Pezzer یموتسوتسیس هحفص 5)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5961964 لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - لوناتم هحفص 5)لکا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5962026 لیاف  تاصخشم  قبط  یرتیل  هحفص 5)والکوتا 25 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیتوراک5962076 دربراک  هدنوشزاب  دوخ  عون  هحفص 5)تنتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5962116PCD ییایمیش هحفص 5)روتاکیدنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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