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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 70  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 7

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

( یهگآ دادعت 146  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

140 1140 1 نابآ   نابآ   3030 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس ,990 , 000162 ,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   352رالد ,820352 تاراما820, تاراما مهرد   97,0مهرد 1097, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,090هکس , 000155,090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,800235,800رالد سیئوس کنارف   371کنارف ,800371 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,200هکس , 00088 ,200 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,500266 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   94,91094,910لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 5,360هکس , 0005,360 , وروی000 ,365وروی 190365, ژورن190 ژورن نورک   34,80034,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,983,00014,983,000یالط سیلگنا دنوپ   420دنوپ ,820420 نپاژ820, نپاژ نینی   دصکی   251دصکی ,420251 ,420

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 166166))

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

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

زا 149 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968676 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قبط  ناهفصا  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  روتالیتنو  هاگتسد  راهچ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  روتالیتنو  هاگتسد  راهچ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000406 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 G16/0043400017-90-40 هرامش یاضاقت  ییاوه  پمپ  تست  تینوی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

شیالاپ تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هزاورد  بنج  دور -  ـد  نورا هی  ـ شاح نادابآ -  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-53229815 ربامن ربامن :  هرامش  نفلت 53183781-061 و  نادابآ  تفن 

:: 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

روتالیتنو روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

ییاوه ییاوه پمپ   پمپ تست   تست تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 149 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  تازیهجت  تست  عماج  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19.000.000.000 

لایر نیمضت 950.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7539171057 مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب   :: سردآ سردآ

07731463728 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000383 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام  یتارداص  ردنب  رد  هاگشیامزآ  یریگ  هنومن  تامدخ  هئارا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یتسپ 555 قودنص  دور  دنورا  هیشاح  نادابآ  هاگشیالاپ   ، 6316578953 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب تازیهجت   تازیهجت تست   تست عماج   عماج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 33

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یریگ   یریگ هنومن   هنومن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 4  هب   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968458 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 یناتسرامیب  لیرتسا  ریغ  یاه  هسبلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 23/937/000/000 ر  دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/197/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مرهج یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: سردآ سردآ

07154446000 :: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  تعاس 9  زا 1401/8/29   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968461 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب  لیرتسا  ریغ  یاه  هسبلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 10.265.000.000 

لایر نیضت 513.250.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هناخریبد  فکمه  هقبط  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  داتسا  راولب  یاهتنا  مرهج   :: سردآ سردآ

07154446000 :: 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

1401140 1 لاس   لاس یناتسرامیب   یناتسرامیب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یاه   یاه هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یناتسرامیب یناتسرامیب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یاه   یاه هسبلا   هسبلا 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 149 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zadequ5ylqfce?user=73474&ntc=5968458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5968458?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hq2cx7fuqxg5e?user=73474&ntc=5968461
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5968461?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیچراپ ییایمیش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد زاس  بآ  هاگتسد  کی  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  صخاش 292 -  نیچراپ  هبعش  هپس  کناب  هرامش 1406/78  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  همان -  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع 

نیچراب یصاصتخا  هداج  تشدکاب ، زا  دعب  نارواخ ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ،  :: سردآ سردآ

35245155 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یناگرزاب تنواعم   36076625 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968675 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  یتروئآ  پمپ  نلاب  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  یتروئآ  پمپ  نلاب  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  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

ییوراد ییوراد زاس   زاس بآبآ   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

ناتسرامیب ناتسرامیب یتروئآ   یتروئآ پمپ   پمپ نلاب   نلاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004379000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969839 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلایدومه  رتلیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلایدومه  رتلیف  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  راتسرپ -  نابایخ  تشر -   ، 4193833697 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004379000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969842 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلایدومه  طبار  هلول  تس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلایدومه  طبار  هلول  تس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -   ، 4193833697 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

زیلایدومه زیلایدومه رتلیف   رتلیف دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

زیلایدومه زیلایدومه طبار   طبار هلول   هلول تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004379000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969947 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلاید  ردوپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد وراد  اذغ و  تنواعم  تهج  زیلاید  ردوپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  راتسرپ  نابایخ  تشر -   ، 4193833697 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

روتالیتنو5968676 هاگتسد  راهچ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  7070   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیلاید زیلاید ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ice box تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000224 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داهرف هدننک  هضرع  عجرم   JIANGSU KANGJIAN MEDICAL APPARATUS CO.LTD هدنزاس عجرم   KE039 دک بویتورکیم  کر  عون  هلول  اج  الاک :  مان 

هداز نیسح 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ice boxice box ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم 

1101094336000497 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومن  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 5 یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیلوئسم یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع
درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد  

1313
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رجاه ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افلا دیپر  نینوپورت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090562000117 زاین :  هرامش 

درک رهش  رجاه س   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امزآ یمیش  ناژون  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA یتراجت مان  یددع  هبعج 25  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  تیک  الاک :  مان 

هبعج 20000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دات  دروم  دم  یا  رظن  زا  دیاب  رظن  دروم  تساوخرد 

دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
ای 019131854984 نفلت 09131847710 هرامش  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

8816754633 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220016-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32243715-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افلا افلا دیپر   دیپر نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1414

سوینزرف سوینزرف زیلاید   زیلاید تستس   ،، گبوس گبوس ردوپ   ردوپ ،، زیلاد زیلاد یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 1515
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: تسویپ مالعتسا 62  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوینزرف زیلاید  تس  ، گبوس ردوپ  ، زیلاد یفاص 

1101004047000200 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   15G زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 720 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   17G زیاس یکشزپ  یدیرو  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 180 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   15G زیاس یکشزپ  یدیرو  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 720 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لدین  انر  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  لیپ  هتسب   17G زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک 

ددع 180 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F80 S هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 486 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F70 S هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 486 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   F8 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 252 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUSE یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   F60S لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 480 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUSE یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   F6 لدم هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ناریا لاله 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   16G لدم ینایرش  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 180 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  مالعتسا 62  لیاف  -2

.ددرگیم یسررب  رابنا  برد  یجراخ  یناریا و  یالاک  تلاصا  بسچرب  - 3

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

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

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یریگنوخ هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002157 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   K2EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST
هتسب 20000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
4NC Sodium لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 2/4 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST یتراجت مان   ESR دصرد  Citrate 3.2
هتسب 20000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   K2EDTA لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 3 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST
هتسب 40000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
مان  CAT-Clot Activator لدم نامرآ  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامرآ  هنازرف  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 100   ml 6 زیاس مویکو  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

FAR TEST یتراجت
هتسب 60000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . یریگنوخ یریگنوخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 1616
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشفا راهب  ( PHA (10ml تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000355 زاین :  هرامش 

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

ددع  5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشفا ناشفا راهب   راهب ( ( PHA ( 10mlPHA ( 10ml ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایتعا صیخشت  یتست  هس  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیماتفماتم - نیفرم - نوداتم

1201003912000732 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دایتعا صیخشت  یتست  هس  لنپ  - 
نیماتفماتم - نیفرم - نوداتم

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,500 دادعت : 

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

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-53314686 نفلت

دشابیم ههامکی  تخادرپ 

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیماتفماتم نیماتفماتم -- نیفرم نیفرم -- نوداتم نوداتم دایتعا   دایتعا صیخشت   صیخشت یتست   یتست هسهس   لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییات تیک 50   8  ) نوتس دادعت 400  هب  ندب  تاعیام  پاوس و  تفاب ، زا  ینوتس   DNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000314 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
( ییات تیک 50   8  ) نوتس دادعت 400  هب  ندب  تاعیام  پاوس و  تفاب ، زا  ینوتس   DNA جارختسا تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 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

5968557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Agilent یناپمک زا   A 5977 لدم  MSD زاس راکشآ  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000110 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  زاس  راکشا  هاگتسد  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندب ندب تاعیام   تاعیام وو   پاوس   پاوس ،، تفاب   تفاب زازا   ینوتس   ینوتس   DNADNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1919

AgilentAgilent یناپمک   یناپمک زازا     A 5977A 5977  لدم لدم   MSDMSD  زاس زاس راکشآ   راکشآ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2020

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

5968580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  (. pro200x) پوکسرالیپاک هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092834000195 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  دربراک  لدم 62804030  هویج  پمال  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 03137929111 اب  .دشابیم  هدنشورف  دوخ  اب  لاسرا  هنیزه  .یکشزپ  هدکشناد  رابنا  برد  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتشاذگ  تسویپ  لیاف  رد  امتح  نفلت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5968590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   Oxygen Analyzer تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001190 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  OXYGEN ANALYZER یتراجت مان   AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.1.1.1.1.7.E/STD:AZ20 لدم یهاگشیامزآ  نژیسکا  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

نافیگ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB LIMITED هدنزاس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   (.(. pro200xpro200x)) پوکسرالیپاک پوکسرالیپاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   Oxygen AnalyzerOxygen Analyzer ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یهگآ  رد  جردنم  ینف  طیارش  قبط  زوس  هشال  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005371000091 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رویط نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   L 100 لدم رویط  زوس  هشال  الاک :  مان 

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

نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یهگآ  رد  جردنم  ینف  طیارش  قبط  زوس  هشال  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3881813168 یتسپ :  دک  نایزیزع ،  رصان  دیهش  هچوک  بالقنا -  نادیم  نیمخ -  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46228761-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46228771-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یهگآ   یهگآ ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف طیارش   طیارش قبط   قبط زوس   زوس هشال   هشال دیرخ   دیرخ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LE 15/11 لدم هروک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کچ  LAC یناپمک تخاس 

رتیل تیفرظ 15 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تساوخرد  نیا  یارب 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
1101000257002820 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیسدنهم هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ARIYA PAZHOHESH ALPHA یتراجت مان   MAFA500 لدم  Lit 15 تیفرظ لفام  یهاگشیامزآ  هروک  الاک :  مان 

افلآ شهوژپ  ایرآ  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلآ  شهوژپ  ایرآ  رواشم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LE 15/11 لدم هروک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کچ  LAC یناپمک تخاس 

رتیل تیفرظ 15 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تساوخرد  نیا  یارب 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

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

32248003-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لفام لفام یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هروک   هروک ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONESTEP QRT BIOTECK RABBIT/200rxn of 20 micro litr BR 0502003-1 میزنآ سکیم و  رتسم   RT-PCR تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  ML

1201092411000217 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

دات دروم  هنومن  اب  قباطم  ONESTEP QRT BIOTECK RABBIT/200rxn of 20 micro litr BR 0502003-1 ML میزنآ سکیم و  رتسم   RT-PCR تیک - 
دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میزنآ میزنآ وو   سکیم   سکیم رتسم   رتسم   RT-PCRRT-PCR تیک   تیک ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / یتست عون 96   HCV RT PCR KIT یلوکلوم تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000218 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / یتست عون 96   HCV RT PCR KIT یلوکلوم تیک  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یکشزپنادند 250 صتخم   Fixture Dio وید تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000132 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع یکشزپنادند 250 صتخم   Fixture Dio وید تنلپمیا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HCV RT PCR KITHCV RT PCR KIT یلوکلوم   یلوکلوم تیک   تیک ناونع : : ناونع 2626

یکشزپنادند یکشزپنادند صتخم   صتخم   Fixture DioFixture Dio  وید وید تنلپمیا   تنلپمیا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لین 4 و 4.5  شار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبط ب-

1201030577000295 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/05 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

4.54.5 وو     44 لین   لین شار   شار ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یرو  هطوغ  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000677 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یرو  هطوغ  فرظ  - 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام کی  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرو یرو هطوغ   هطوغ فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 149 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/suzfvmbpctlsx?user=73474&ntc=5968640
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5968640?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ریسمرگ یئمهب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5968665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی  رواک  رامیب -  دنب  شیپ  یبوچ -  بآوس  دنلب -  لدین  هاتوک -  لدین  یدحاو -  هس  ماگلمآ  یدحاو -  ود  ماگمآ  یدحاو -  کی  ماگلامآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا 

ههام هیوست 4 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 

دشاب یم  یمزلا  روتکاف  شیپ  نفلت و  هرامش 
1201004973000181 زاین :  هرامش 

ریسمرگ یئمهب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ نادند  - 

ههام هیوست 4 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 

دشاب یم  یمزلا  روتکاف  شیپ  نفلت و  هرامش 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

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

یکشزپ نادند   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 4 

دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 
دشاب یم  یمزلا  روتکاف  شیپ  نفلت و  هرامش 

7575143188 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822663-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32824371-074 :: 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 دنلب   دنلب لدین   لدین هاتوک -  -  هاتوک لدین   لدین یدحاو -  -  یدحاو هسهس   ماگلمآ   ماگلمآ یدحاو -  -  یدحاو ودود   ماگمآ   ماگمآ یدحاو -  -  یدحاو کیکی   ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 3030
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک تدوع  دات  مدع  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  تساوخرد  قبط  لسع  روبنز  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  شورف و  زووجم  هباشم 

1101001609002957 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نماث  راکتبا  انیس  تازیهجت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MPEB لدم یسانش  نوخ  هاگشیامزآ  روتکرتسکا  هاگتسد  الاک :  مان 
نماث راکتبا  انیس 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زووجم هباشم  دک  تدوع  دات  مدع  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  تساوخرد  قبط  لسع  روبنز  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  شورف و 

 : 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5968804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153312 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا نیلب  تست  هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانش یسانش نوخ   نوخ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ روتکرتسکا   روتکرتسکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3131

کیتاموتا کیتاموتا نیلب   نیلب تست   تست هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5968818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  ردروکر  تلاف  تنویا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000882 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMA 535 لدم دنمشوه  ردروکیر  تنویا  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
سوط کیرتکلا 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داهنشیپ  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا  الاک 

** دریگیمن رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  *** 

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردروکر ردروکر تلاف   تلاف وو   تنویا   تنویا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333
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یتعیرش یلع  رتکد  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 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

88633067 روپدمحماب یگنهامه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030447000116 زاین :  هرامش 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 60 یلایو ییاوقم 30  هبعج   IL control9 نوخ لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 50 یلایو ییاوقم 10  هبعج  یداقعنا   PT تیک الاک :  مان 
هبعج 60 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 50 یلایو ییاوقم 5  هبعج  یداقعنا   PTT تیک الاک :  مان 

هبعج 40 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان  یرطب   ml 1000 مجح یداقعنا  یاهتست  روزیلانآ  هاگتسد  صوصخم  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 30 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL 200 لدم یداقعنا  یاهتست  رزیالانآ  هاگتسد  شنکاو  ینیس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد شنکاو   شنکاو ینیس   ینیس یداقعنا   - - یداقعنا یاهتست   یاهتست روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم لولحم   لولحم یداقعنا   - - یداقعنا   PTPT تیک   تیک نوخ -  -  نوخ لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع
یداقعنا یداقعنا یاهتست   یاهتست

3434

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

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

زا 149 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tavskb95kj5j5?user=73474&ntc=5968847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5968847?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5968920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:"MH"POWER TOP DRIVE/0145075 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006520 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5968955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عوفدم فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002517 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000   50x50x42 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  سنج  عوفدم  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  هداد  باوج  هاگشیامزآ  دات  زا  سپ  --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:"MH"POWER TOP DRIVE/0 145075P/F:"MH"POWER TOP DRIVE/0 145075 ناونع : : ناونع 3535

عوفدم عوفدم فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 3636
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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FANA شیامزآ صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000080 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت   EUROIMMUN AG تست ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  تیک  سناسرولف  ونومیا  یداب  یتنآ  لارولکون  یتنآ  مال   ANA تیک الاک :  مان 

شوکهب
هتسب 50 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

دشاب هتشاد  یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  ار  تیک  نیا  شورف  رابتعاو  زوجم  دیاب  هدنشورف 

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

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

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FANAFANA  شیامزآ شیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3737
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ لیهوتیک 30  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000660 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  لیهوتیک  یتراجت  مان   ml 30 بویت مخز  هدننک  میمرت  لژ  الاک :  مان 

بویت 200 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5969017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000191 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان   PIT320 لدم الاب  تعرس  اب  لاسروینوی  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ   3030 لیهوتیک   لیهوتیک لژلژ   ناونع : : ناونع 3838

(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هخاش   هخاش   4848 ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3939
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 5 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000644 زاین :  هرامش 

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

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

1401/09/07 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نوسکج نرد   ) کپ یو  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002516 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
BRANDEN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 75  هبعج   flat لدم  mm 10 زیاس ینوکیلیس  سنج  ترپ  نوسکج  هتسب  یاه  مخز  هیلخت  فرصم  رابکی  نرد  الاک :  مان 

ایرآ دیپس  نمترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHANDONG BRANDEN MEDICAL DEVICE CO. LTD هدنزاس عجرم 
هبعج 500 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  دشاب و  یم  زاین  دروم  ددع  دادعت 500   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 4040

(( نوسکج نوسکج نرد   نرد  ) ) کپکپ یویو   یجیج   ناونع : : ناونع 4141
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یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولویدر هاگسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000014 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/04 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 { تسویپ تسیل  قبط   } تاعطق ممامت  هیهتو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اذغ  هیهتو  ناکسا  هنیزه  باهذ  بلیا و  لیبق  زا  اه  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09163468723 تهج 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4242
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتناک  lcd ددع یریگراب و 4  یورزاب  رنف  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000178 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وزاب نازاسهب  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   BHC یتراجت مان  یمیشورتپ  تفن و  تعنص  زادنا  هرامش  هاگتسد  دربراک  رنف 92-08-02  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نامرآ تعنص  نایل  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامرآ  تعنص  نایل  هدنزاس  عجرم  رتویپماک   903662foa لماک درب  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  رثکادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب  یضاقتم و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتناک رتناک   lcdlcd  ددع ددع   44 وو   یریگراب   یریگراب یورزاب   یورزاب رنف   رنف ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  هرامش 09189142600  اب  یگنهامه  تهج  تسویپ -  هب  هعجارم  ددع - دادعت 3  هب  سیپدنه  وزیپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف

1101092647000373 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

GENERAL PROJECT SRL یتراجت مان   Face lifting FII لدم یکشزپ   Ultrasound and Radiofrequency system هاگتسد سیپدنه  الاک :  مان 
رتسگ راکشآرهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیپدنه سیپدنه وزیپ   وزیپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

تافلوس تافلوس میساتپ   میساتپ پوکسورکیم -  -  پوکسورکیم مالمال   یژولوتیس -  -  یژولوتیس تفاب   تفاب بسچ   بسچ یبط - - یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یژولویب   یژولویب مورک   مورک یرت   یرت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ موتورکیم   موتورکیم غیت   غیت یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ دربراک   دربراک یریگ   یریگ بلاق   بلاق صوصخم   صوصخم رمیلپ   رمیلپ یاراد   یاراد وو   هدش   هدش رتلیف   رتلیف نیفاراپ   نیفاراپ  - - یکیتسالپ یکیتسالپ تفاب   تفاب تساک   تساک یردوپ -  -  یردوپ

4545
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 ) مولآ مویساتپ  موتورکیم  غیت  ( PIP  ) تساک وشیت  مورک  یرت  تیک  یژولوتیس  بسچ  لمال 24*50  تام  رس  کی  مال  نیفاراپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هباشم  دک  ناریا 

1101091547000212 زاین :  هرامش 
دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دام نیریآ  نارگشالت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 100 یرطب یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یژولویب  مورک  یرت  یزیمآ  گنر  لولحم  الاک :  مان 
دام نیریآ  نارگشالت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نومزآ زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   cc 250 رادقم یا  هشیش  یرطب  یژولوتیس  تفاب  بسچ  الاک :  مان 
یرطب 500 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیچ  MINGZHU هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 72  رد  تام  رس  کی  زا  هجو  ود  هداس  پوکسورکیم  مال  الاک :  مان 

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

بط دمآراک  هدننک  هضرع  عجرم   MERCK یتراجت مان   kg 1 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99 یردوپ  تافلوس  میساتپ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   TISSUE-TEK یتراجت مان  یددع  نتراک 2000  یژولوتسیه  یژولوتاپ و  دربراک  یریگبلاق  رد  نودب  یکیتسالپ  تفاب  تساک  الاک :  مان 

افش نیون 
نتراک 3000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . CITO TEST LABWARE MANUFATURING Co هدنزاس عجرم   50x24 لدم یا  هشیش  یهاگشیامزآ  لمال  الاک :  مان 

راک شناد  هدننک 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 

سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
راک شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FATHER هدنزاس عجرم   A35 لدم یکشزپ  موتورکیم  غیت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891708 و 09153125181 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد  یتخادرپ  قبط  هیوست 

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

31891708-051  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زاریش ظفاح  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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تیاعر  امتح  (- نامسناپ بسچ  نوگیو و  ههار  ود  سوپاتخا  چنرف 2- نیال  کیپ   ) لماش نیال  کیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090352000015 زاین :  هرامش 
زاریش ظفاح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 125230  نزوس  اب  دازون  یطیحم  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 50  هبعج  دک 841264  یکشزپ  هار  ود  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

یکشزپ هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   6X10 cm داعبا یکشزپ   tegaderm بذاج دپ  اب  بآ  دض  فافش  هدامآ  نامسناپ  الاک :  مان 
نیون بط  نارگزیهجت 

هبعج 100 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  صقان  یراذگ  تمیق  دوش  تبث  تمیق  مالقا  مامت   - دشاب طوبرم  یالاک  شورف  زوجم  اب  دم و  یا  رد  تبث  هدنشورف   - ههام تخادرپ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09173086184 هرامش   - دیهدن تمیق  صقان  افطل  - ددرگ

7194634786 یتسپ :  دک  ظفاح ،  ینامرد  یشزومآ  زکرم.یدرویبا  لوا   . نارمچ نابایخ   . زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36479531-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6479592-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نامسناپ نامسناپ بسچ   بسچ وو   نوگیو   نوگیو ههار   ههار ودود   سوپاتخا   سوپاتخا -- 22 چنرف   چنرف نیال   نیال کیپ   کیپ  ) ) لماش لماش نیال   نیال کیپ   کیپ تستس   ناونع : : ناونع 4646
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ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمضروتکاف شیپ.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبطزایندروم  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن کین  09178417033 زادرپراک ( ددرگ

1101030102000057 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک  OCE TECHNOLOGY B.V هدنزاس عجرم   OCE یتراجت مان   CS2344 لدم ناشفا  رهوج  یروسسکا  تیک  هارمهب Onyx Cad و  رتالپ  ماسر  الاک :  مان 
ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 

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

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

کین 09178417033 زادرپراک ( ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبطزایندروم  یهاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.عراز یاقآ  09167302383 هاگشیامزآ لوئسمداژن 

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم عجارم  زا  حالصیذ  تکرش  طسوت  ژیتسرپ  یزیمور  والکوتا  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000029 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن هئارا  خساپ  رد  دشاب و  هتشاد  ار  هدنزاس  یگدنیامن  تسا  مزال  تمدخ  هدننک  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشفا ناشفا رهوج   رهوج یروسسکا   یروسسکا تیک   تیک وو     Onyx CadOnyx Cad  هارمهب هارمهب رتالپ   رتالپ ماسر   ماسر ناونع : : ناونع 4747

هطوبرم هطوبرم عجارم   عجارم زازا   حالصیذ   حالصیذ تکرش   تکرش طسوت   طسوت ژیتسرپ   ژیتسرپ یزیمور   یزیمور والکوتا   والکوتا یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاسرهشو هار  ترازو  تالآ  نیشامداتدروم   ، تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) نویسارتلیف سکاب  حرط  تباث  تینویدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000153 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسیز نژویرآ  هدننک  هضرع  عجرم   REFINE TECHNOLOGY یتراجت مان   ATF8 لدم نویسارتلیف  متسیس  یهاگشیامزآ  طیحم  زاس  هدامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

وراد
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  09155145696 نفلت هرامشاب  ظفاح  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسارتلیف نویسارتلیف سکاب   سکاب حرط   حرط تباث   تباث تینویدیرخ   تینویدیرخ ناونع : : ناونع 4949
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ناوارس یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط  یزار  ناتسرامیب  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092964000020 زاین :  هرامش 
ناوارس یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیون ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   REXNORD هدنزاس عجرم   ES505 لدم لیتسا  ورتکلا  لاچخی   A2MW 83-3016 نف الاک :  مان 
هدنیآ

ددع 8 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط  یزار  ناتسرامیب  یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743689 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  تلادع  نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-054  ، 37623001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623008-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یزار   یزار ناتسرامیب   ناتسرامیب یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20   MP6A1 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000913 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   RCFW-14.0-38-85-RB-MTS دک زنیلوم  گنیدیاگ  تیش  الاک :  مان 

نیون
ددع 20 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  دادعت 20   MP6A1 رتتاک گنیدیاگ 

زوجم  - ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 
یمازلا  irc دک imed و 

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

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   MP6A1MP6A1 رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000754 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یمتسر 09173927242 یاقآ  سانشراک :  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100   XB 6-3/5 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000912 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   RCFW-8.0-38-63-RB-MTS دک زنیلوم  گنیدیاگ  تیش  الاک :  مان 

نیون
ددع 100 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  دادعت 100   XB 6-3/5 رتتاک گنیدیاگ 

یمازلا  irc دک زوجم imed و   - ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 دادعت   دادعت   XB 6 -3/5XB 6-3/5 رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000755 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5454

بآبآ ردرد   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بآ رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000314 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ2200 لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ40D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ30D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   PHOSPHAX sc لدم نیالنآ  تافسف  زوزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   AMTAX sc لدم نیالنآ  موینومآ  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   BOD TRAK II لدم یرتمونام  شور  هب  یلآ  رصنع  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  رتم  نژیسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   CDC لدم نیالنآ  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LBOD لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت  جنس  ید  وا  یب  الاک :  مان 

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

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

عنم نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  حرش  هدهاشم  تهج  هباشم ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم 

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  .FR 14 هشارت هلول  تلیاتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002158 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 20  زیاس 14  یراذگ  هلول  رد  کمک  دربراک  هشارت  هلول  تلیاتسا  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000753 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب ..FRFR   1414 هشارت   هشارت هلول   هلول تلیاتسا   تلیاتسا ناونع : : ناونع 5656

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5757
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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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10   RDC6 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000914 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   RCFW-8.0-38-63-RB-MTS دک زنیلوم  گنیدیاگ  تیش  الاک :  مان 

نیون
ددع 10 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 10   RDC6 رتتاک گنیدیاگ 

 - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت   RDC6RDC6 رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 149 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zz6ld4mvahldq?user=73474&ntc=5969440
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5969440?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردله / گنیتیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001974 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 300 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهیک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KBH-001 لدم یگنر  یزتناف  یتشگنا  باتک  ردله  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  صقان  ینف  تاصخشم  هئارا  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 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

ردله ردله // گنیتیف گنیتیف ناونع : : ناونع 5959
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یطیحم طیارش  گنیروتینام  مرفتلپ 

1101096334000270 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 500-300 ژاتلو  H05VC4V - F دک  8x1 mm^2 رادلیش لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   X DESIGN PRO هدنزاس عجرم   DATA LOGGER یتراجت مان   DTO2 لدم  Wall mount جنسامد الاک :  مان 

الاک لک  رتفد 
ددع 145 دادعت : 

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

.دامرف یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رارق  دات  دروم  ناریا  تخاس  دروم  یاهداهنشی  طقف 

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

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Wall mountWall mount جنسامد   جنسامد رادلیش -  -  رادلیش لرتنک   لرتنک قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060
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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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10   Lima 6 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000915 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   RCFW-14.0-38-85-RB-MTS دک زنیلوم  گنیدیاگ  تیش  الاک :  مان 

نیون
ددع 10 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 10   Lima 6 رتتاک گنیدیاگ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت   Lima 6Lima 6 رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 6161
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 500  - زیلاید تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  IRC دک

1101091684000896 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   High Flux Dialyzers لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

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

ناگدننک نیمات  طقف  - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  IRC دک - دشاب دیاب  IMEDتیاسرد پ تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض   IRC دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تساوخرد  لصا  هباشم  دک  - یس یا  هاگتسد  نوتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090597000016 زاین :  هرامش 

زاریش تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
وراد تسیز  نژویرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLUMN یتراجت مان   BPG لدم یفارگوتامورک  نوتس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09039199282- تشادهب هدکشناد  لیوحت  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153675541 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  نیبملا  حتف  نابایخ  ارهز  یوک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37251009-071  ، 37251020-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37260225-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرداب جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - یناریا یناریا طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 500500  - - زیلاید زیلاید تستس   ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض IRCIRC دکدک

6262

یسیس یایا   هاگتسد   هاگتسد نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 6363
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000139 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   ml 100 زیاس یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یمیش  تسیز  نتورپورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000363 زاین :  هرامش 

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

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

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 6464

یمیش یمیش تسیز   تسیز نتورپورکیم   نتورپورکیم ناونع : : ناونع 6565
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاو 014/ دیاگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000335 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  irc دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یمیشویب  AUDIT یاهتیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000362 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  297 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

//0 140 14 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 6666

یمیشویب یمیشویب AUDITAUDIT یاهتیک یاهتیک ناونع : : ناونع 6767
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   MBCR PCR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000364 زاین :  هرامش 

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

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

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MBCR PCRMBCR PCR ناونع : : ناونع 6868

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  5  ) پول هسو  پول  کت  رینسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000121 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یفارگ ویژنآ  شخب  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ  تسویپ  دوجوم  یاهزیاس  افطل.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  پول  هسو  پول  کت  - 
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  تلاصا  بسچرب.ددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   55  ) ) پول پول هسو   هسو پول   پول کتکت   رینسا   رینسا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا تیاسرددیاب  هدننک  نیماتو  هباشم  هدش  تبثدک  ناریا  انمض "  Shining 3D دنرب  Aoral3 لدم یناهد  لخادرنکسادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09214140505 دشاب تبث  تازیهجت  لک 

1101091553000021 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نامرد سیدرپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   KODAK لدم یکشزپ  دربراک  لاتیجید  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  انمض "  Shining 3D دنرب  Aoral3 لدم یناهد  لخاد  رنکسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  تبث  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  دیاب  هدننک  نیمات  تکرش 

سامت 09131995801-09214140505 هرامش 

7618759689 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  بلق  سناژروا  بنج  افش  راولب  یاهتنا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناهد یناهد لخادرنکسادیرخ   لخادرنکسادیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب هتشاد  ربتعم  زوجمو  تبث  imed رد تکرش  - تسویپ قبط  ازنالوفنآ  تیک  تساوخرد  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030399000010 زاین :  هرامش 

نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تمالس تکرش  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  دک 1004   REAL- TIME PCR شور هب   A-B ازنالوفنآ صیخشت COVID-19 و   PCR تیک الاک :  مان 

تکرب کینورتکلا  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  تکرب  کینورتکلا 
هبعج 30 دادعت : 

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

سامت هرامش  - دشابیم رابتعا  صیصخت  زا  دعب  ههام  لقادحو 3  یرابتعا  تخادرپ 100 % - دشاب یم  زکرم  ناسانشراک  دات  دروم  هژور  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زرواشک یاقآ  یلخاد 21  02833661160و89 

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

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

33662090-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A-BA-B ازنالوفنآ   ازنالوفنآ وو     COVID- 19COVID- 19 صیخشت   صیخشت   PCRPCR تیک   تیک ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریالم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5969571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093240000073 زاین :  هرامش 

ریالم تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   ACON BIOTECH HANGZHOU یتراجت مان  یددع  نتراک 50   U034-015CBN04H لدم راردا  رد  دوجوم  دنق  تست  راردا  راون  تیک  الاک :  مان 

یرابج دیما  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

لمح هیارک  تشادهب و  زکرم  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ، ددرگ هئارا  تسویپ  یاه  تسیل  قبط  یداهنشیپ  تمیق  ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاررقم  قبط  تشادهب  هکبش  یتخادرپ.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  ، دشابیم هدنشورف  هدهعب 

6571877897 یتسپ :  دک  هار ،  هرادا  بنج  بالقنا  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337979-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337978-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  IRC دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000897 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان   4008S زیلاید هاگتسد  کیلوردیه  رتلیف  هعطق  یفاص  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  IRC دک - دشاب دیاب  IMED تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  IRC دک

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راردا راردا ردرد   دوجوم   دوجوم دنق   دنق تست   تست راردا   راردا راون   راون تیک   تیک یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دوش دوش همیمض   همیمض IRCIRC دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - یناریا یناریا طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 7373
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  IRC دک جرداب  روتکاف  شیپ  یناریا -  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  تانبرک  یب  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000898 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
INSPRAMED هدنزاس عجرم   INSPRABAG یتراجت مان  یددع  نتراک 16  یدنب  هتسب  عون   g 650 لدم زیلاید  هاگتسد  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  هسیک  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   COMPANY
نتراک 1 دادعت : 

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

جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  IRC دک - دشاب دیاب  IMED تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  IRC دک

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش همیمض   همیمض IRCIRC دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یناریا -  -  یناریا طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید تانبرک   تانبرک یبیب   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 7474
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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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132415  اب  قباطم   GAUGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006530 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5 Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 30 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   تفن   تفن تعنص   تعنص جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 7575
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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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XB 6-3 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000916 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BOSTON SCIENTIFIC هدنزاس عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب  گنیدیاگ  دربراک   Run way یقورع رتتاک  الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت 
ددع 150 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  دادعت 150   XB6-3 رتتاک گنیدیاگ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3   - یمازلا  IRC دک زوجم IMED و 

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

XB 6-3XB 6-3  رتتاک رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 7676
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  هتسب  600 دادعت یددع  هتسب 100 یناریا  رپراهچ  تسنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات 

1101005934000851 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   EASY LIFE یتراجت مان   30G زیاس یریگنوخ  تسنال  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

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

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MFC according to datasheet attached تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000655 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ قیقد  رازبا  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Endress AND Hauser Co یتراجت مان   65F1H لدم  mass flow جنس یبد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپراهچ رپراهچ تسنال   تسنال ناونع : : ناونع 7777

MFC according to datasheet attachedMFC according to datasheet attached ناونع : : ناونع 7878
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هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یکشزپ و  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099621000003 زاین :  هرامش 

هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یهاگشیامزآ و  تازیهجت  نویساربیلاک  ماجنا  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت   09113108126 ینابعش سدنهم  هرامش  اب  تساوخرد  اب  هطبار  رد  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35451944-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35451944-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ وو   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5970039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مالعتسا ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  اضاقت 0140013  هرامش  هب  لسفاه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000303 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بوذ اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  یتعنص  بوذ  اناوت  هدنزاس  عجرم  یددع  یدنب 1  هتسب  دقاف   Half Cell HAF01 لدم سم  تافلوس  عجرم  دورتکلا  الاک :  مان 

ریوک یتعنص 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  دأت  دروم  ءاهب  مالعتسا  رد  لماک  روط  هب  تساوخرد  دروم  یاه  متیآ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن اضما  رهم و  ار  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تاحفص  یمامت  .2

دشاب ناریا  زاگ  یلم  رودنو  وزج  دیاب  امتح  هدننک  تکرش.ددرگ  یراذگراب  تادنتسم  هارمه  هب  زبس  دیرخ  درادناتسا  یهاوگ  .3

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5970046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سمسم تافلوس   تافلوس عجرم   عجرم دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 8080

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  ییایمیش  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا 

1101092484000214 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دزی هشوخ  ینوراکام  هدننک  هضرع  عجرم  دشر  یتراجت  مان  یمرگولیک  هسیک  ییاذغ  عیانص  دربراک  میدس  تانبرک  یب  نیریش  شوج  الاک :  مان 
مرگولیک 2 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یمیش لحز  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نزو  PE هرادج ود  هسیک  دصرد  صولخ 99 تاتسا  موینومآ  الاک :  مان 

هسیک 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

تولف هواک  هشیش  تکرش  زا  هسانش 01020110   Ton 1 ینولیان هسیک  نیگنس  تانبرک  میدس  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   g 250 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99 ردوپ  تامورک  ید  میساتپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نایرآ تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  هسیک  دصرد  صولخ 21 یردوپ  تافلوس  موینومآ  الاک :  مان 
مرگولیک 3 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
روشک  SODIUMHEXAMETAPHOSPHAT یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک  یدنب  هتسب  عون  کیمارس  تعنص  میدس  تافسف  اتم  ازگه  هدننک  ناور  الاک :  مان 

داریه رتسگ  تراجت  نیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
مرگولیک 3 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
عیانص عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOLALLALI یتراجت مان   lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  98- دصرد laboratory 95 دیسا کیروفلوس  الاک :  مان 

یللجم رتکد  ییایمیش 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
سراپ ناواک  یمیش  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  ینت  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 25  لولحم  کاینومآ  الاک :  مان 

مرگولیک 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   BAKHSHI یتراجت مان  تزا  نیئتورپ و  یریگ  هزادنا  دربراک   HLS8IN لدم یا  هناخ  نیئتورپ 8  مضه  یهاگشیامزآ  لادلجک  الاک :  مان 
یبارس یشخب  یکشزپ  یهاگشیامزآ 

هاگتسد 800 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  سامت  یارب  نفلت  هرامش 

دوش  هداد  تمیق  اهتسیل  قبط 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف 

دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لک  تمیق 
دوش هظحالم  تسویپ  تسیل 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  146146   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  زیلاید  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094505000028 زاین :  هرامش 

راجیب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   PLASMART لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

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

راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  زیلاید  یفرصم  مزاول  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 یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  راد  شک  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000207 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   120x230 cm زیاس دناب  ناپسا  فرصم  رابکی  راد  شک  هفحلم  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع 
ددع 30000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرصم  رابکی  راد  شک  هفحلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295597-054  ، 33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی راد   راد شکشک   هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قورعو بلق  یرنورک  تنتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000333 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
FR2723 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x23 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT هدنزاس عجرم 
ددع 158 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  دادعتو  تسیل 
دشاب یم  یمازلا  irc دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قورعو قورعو بلق   بلق یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویزنا کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000692 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد تعنص  کاریاد  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  تعنص  کاریاد  یتراجت  مان  کپیو  یذغاک  هتسب  لدم 13887  لیرتسا  فرصم  رابکی  یفارگویژنآ  کپ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناشددع هداس 1 حارج  ناگددع  2 فورپرتاو حارج  ناگ  لماش  لیرتسا  یفارگویزنا  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروصرد  ** ددع 10 زاگددع 1 روتاکیدناددع 2 رواکددع 1 تنیمل کپ  ناشددع  1 ینیسددع 1 رویسرددع 1 نگلددع 2 کچوکداپیلاگددع 1 گرزبداپیلاگددع 2 هلوحددع 1 هروفرپ

* ددرگیم تدوعالاک  دات  مدع 

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

لیرتسا لیرتسا فرصم   فرصم رابکی   رابکی یفارگویژنآ   یفارگویژنآ کپکپ   ناونع : : ناونع 8585
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم راب  کیرزیالوبن  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یلخاد  دیلوت  یالاکاب  تیولوا   / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000958 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

هدنیامن ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن زا  اهتکرش  شورف 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت یالاکاب   یالاکاب تیولوا   تیولوا  / / هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت فرصم   فرصم راب   راب کیرزیالوبن   کیرزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 8686
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع روتاگیرا 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000147 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب  IRC دک یاراد  زوجم IMED و  یاراد  - 

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

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

ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 

یرادا لحارم  یط  زا  سپ  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 روتاگیرا   روتاگیرا ناونع : : ناونع 8787
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000427 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5968361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهد و گنر  نودب  هقاط ) زبس 5 هقاط و  یبآ 5  ، هقاط زمرق 5 هقاط ،  درز 5  ) گنر راهچ  رد  یا ) هبنپ  ) یخن یکشوپ  تفاظن  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دودح 3 دات  زا  سپ  تخادرپ  لحم و  رد  لیوحت 

1101093514000092 زاین :  هرامش 
ادهشلادیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لیگ تفاب  میسن  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب  یرتم  لوط   cm 151 ضرع ماخ  یا  هبنپ  هچراپ  الاک :  مان 
رتم 20 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرگ نزو 220  اب  اه  هچراپ  * دشدهاوخ هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد   * هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5718749395 یتسپ :  دک  ادهشلادیس ،  ناتسرامیب  هدازدمص  نابایخ  یور  هبور  رویرهش  راولب 17  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32375907-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32375907-044 :: 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

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8888

وو یهد   یهد گنر   گنر نودب   نودب هقاط ) ) هقاط 55 زبس   زبس وو   هقاط   هقاط 55 یبآ   یبآ  ، ، هقاط هقاط 55 زمرق   زمرق هقاط ،  ،  هقاط 55 درز   درز  ) ) گنر گنر راهچ   راهچ ردرد   یایا ) ) هبنپ   هبنپ )) یخن یخن یکشوپ   یکشوپ تفاظن   تفاظن هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع
هام هام دودح  33 دودح دات   دات زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ وو   لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت

8989
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نایدنلب دیهش  تشادهبزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناش هارمه  هب  دصرد  کی  نیرتمرپ  وپماش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030443000038 زاین :  هرامش 
نایدنلب دیهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

وکنارالیگ هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  1 وکنارالیگ  - نیرتمرپ یتراجت  مان   ml 60 یکیتسالپ هناش  اب  هارمه  تپ  یرطب  دصرد  زد 1 وپماش  نیرتمرپ  الاک :  مان 
یرطب 2500 دادعت : 

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

هناش هارمه  هب  دصرد  کی  نیرتمرپ  وپماش  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763111 یتسپ :  دک  نایدنلب ،  دیهش  تشادهب  زکرم  بآ  لاناک  بنج  یئابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33656053-028  ، 33655036-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33658060-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناش هناش هارمه   هارمه هبهب   دصرد   دصرد کیکی   نیرتمرپ   نیرتمرپ وپماش   وپماش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگ یقیرزت ml 5 و ml 1 و ml 2 و  فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000133 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 90000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 9000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
IMED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 2 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

3MED یتراجت مان  یددع  هتسب 4   ml 60 هیذغت ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 
هتسب 3000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود نانکراک  تالماعم  عنم  نامزاس -  نیا  یلام  لماع  تیلوئسم  دات و  اب  ههام  تخادرپ 3  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  یلخاد  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226177-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: 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 ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگ ژاواگ وو     mlml   22 وو     mlml   11 وو     mlml   55 یقیرزت   یقیرزت فرصم   فرصم رابکی   رابکی هزیلیرتسا   هزیلیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9191

لاوود لاوود شمشم   ناونع : : ناونع 9292
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لودج قباطم  لاوود  شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساداتدروم هباشم  دکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000448 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  یددع  هبعج 1   20/3x25/4 cm زیاس یرمیلپ  سنج   VENTRALIGHT ST- PGA یضیب هیالود  یحارج  شم  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD

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

هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  یددع  هبعج 1   15/2x20/3 cm زیاس یرمیلپ  سنج   VENTRALIGHT ST- PGA یضیب هیالود  یحارج  شم  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD

ددع 8 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

BARD هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  یددع  هبعج 1   cm 20 زیاس یرمیلپ  سنج   VENTRALIGHT ST- PGA یا هریاد  هیالود  یحارج  شم  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

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

هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  یددع  هبعج 1   10/2x15/2 cm زیاس یرمیلپ  سنج   VENTRALIGHT ST- PGA یضیب هیالود  یحارج  شم  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD

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

هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  یددع  هبعج 1   25/4x33 cm زیاس یرمیلپ  سنج   VENTRALIGHT ST- PGA یضیب هیالود  یحارج  شم  الاک :  مان 
ورشیپ بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BARD

ددع 8 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلهم ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 9 یلا 5 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن  لاسرا 

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

38022011-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  دیرگ 5/ نژورتین  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000220 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  دیرگ 5/ نژورتین  لوسپک  - 

/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  دیرگ 5/ نژورتین  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: 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

دامرف دامرف همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم ردرد   افطل   افطل // تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم //55 دیرگ   دیرگ نژورتین   نژورتین لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9393
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  راد 16 ال  خن  لیرتسا  ریغ  زاگ 

1101000247000132 زاین :  هرامش 
داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 2400 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  راد 16 ال  خن  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 600 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود نانکراک  تالماعم  عنم  نامزاس -  یلام  لماع  تیلوئسم  دات و  اب  ههام  تخادرپ 3  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  یلخاد  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226177-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: 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

2020 هرمن   هرمن خنخن   اباب   الال     1616 راد   راد خنخن   لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ زاگ   زاگ   gg  500500 ینولیان   ینولیان هتسب   هتسب   1010 x10  cmx10  cm  زیاس زیاس   2 020 هرمن   هرمن خنخن   اباب   الال     1616 هداس   هداس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
gg  500500 ینولیان   ینولیان هتسب   هتسب   1010 x10  cmx10  cm  زیاس زیاس
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  اب  یرتیل  یکشزپنادند 5  ملیف  توبث  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000290 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
یساملس هدازدومحم  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   FOMA هدنزاس عجرم   Lit 5 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  ملیف  توبث  روهظ و  لولحم  الاک :  مان 

یطوق 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع دادعت  33   دادعت اباب   یرتیل   یرتیل   55 یکشزپنادند   یکشزپنادند ملیف   ملیف توبث   توبث لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9595
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروپ نودب  یحارج 8  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259000956 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICRE یتراجت مان  یتفج  نتراک 50   cm 8 زیاس سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت دروپ   دروپ نودب   نودب   88 یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروص   تروص
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 20  زیاس 5  ینوکلیس  کسام  لایژنرال  وددع  دادعت 100  زیاس 2/5  ینوکلیس  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  تیولا  / هباشم دک   / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000957 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مان  NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD هدنزاس عجرم  زیاس 5   BOT108002 لدم نوکیلیس  مامت  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEK یتراجت

ددع 20 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

مان  NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD هدنزاس عجرم  زیاس 2/5   BOT108002 لدم نوکیلیس  مامت  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEK یتراجت

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن هئارا  ،IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس تدم 48  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت   55 زیاس   زیاس ینوکلیس   ینوکلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال وددع   وددع   100100 دادعت   دادعت   2 /52/5 زیاس   زیاس ینوکلیس   ینوکلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   //
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000209 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  نوتالن  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 9898
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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  مزاول  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090169000016 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
الاک شورف  زا  سپ  تامدخ  دشابیم 3 - یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  لیمکت  یکشزپ 2- تازیهجت  هرادا  هیدات  نتشاد  - 1 - 

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

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

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  هاگشناد  دشاب 3  ینالوط  ءاضقنا  خیرات  یاراد  دشابیم 2 - سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنتسرف  هدهع  هب  ناجنز  ناتسا  تشادهب  زکرم  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  تسا 4 - راتخم 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  - ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  - یدازآراولب - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613113

33156329-024  ، 33156378-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421015-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپنادند   یکشزپنادند مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9999
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر زیاس 24  یبآ و  گنر  زیاس 22  یتروص و  گنر  زیاس 20  زبس و  گنر  زیاس 18  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درز

1101000247000134 زاین :  هرامش 
داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  زبس  گنر  زیاس 18  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 15000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  فرصم  رابکی  لیرتسا  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دام تمالس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA PHARMED MD یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 24  یدیرو  قیرزت  درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود نانکراک  تالماعم  عنم  نامزاس -  یلام  لماع  تیلوئسم  دات و  اب  ههام  تخادرپ 3  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  یلخاد  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226177-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ قیرزت   قیرزت تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 100100
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000331 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT03 لدم  Lit 7 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزهدوشیم  هداد  تدوعدشابن  داتدروم  هچنانچ.دشابالاک  تلاصا  بسچرب  یرادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ هدنشورفاب 

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

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 10 110 1
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  حارج  ناگ  راولش و  نهاریپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000208 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایسآ بط  ید  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ید  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 100 زیاس فرصم  رابکی  یتحار  راولش  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

یبطق مثیم  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1 هتسب  هداس  لدم  دناب  ناپسا  سنج  راولش  نهاریپ و  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 5000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سراف زیرین  بط  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  دناب  ناپسا  فرصم  رابکی  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 3000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

مان یددع  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   LA-003 لدم زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  فابشک  نیتسآ  رس  حارج  ناگ  الاک :  مان 
نایژ یاوآ  بط  نامیاس  هدننک  هضرع  عجرم  نایژ  یاوآ  بط  نامیاس  هدنزاس  عجرم   ELAR.VISION یتراجت

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  قبط  فرصم  رابکی  حارج  ناگ  راولش و  نهاریپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295597-054  ، 33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی حارج   حارج ناگ   ناگ وو   راولش   راولش وو   نهاریپ   نهاریپ ناونع : : ناونع 102102
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مریمس ادهشلادیس  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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دعب  تخادرپ  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  یبآ ) ) هقاط هنادرم 5  )و  یتروص  ) هقاط هنانز 5 سابل  یارب  لاگرت  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام سانشراک 3  دات 

1101093514000093 زاین :  هرامش 
ادهشلادیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتحالف یجاسن  عیانص  یتراجت  مان  هقاط  یدنب  هتسب  عون   cm 40 لوط  cm 150 ضرع تنمالیف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  یبآ 1590  لاگرت  هچراپ  الاک :  مان 
ناهاپس یامن  نیگنر  یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم 

هقاط 5 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یتحالف یجاسن  عیانص  یتراجت  مان  هقاط  یدنب  هتسب  عون   cm 40 لوط  cm 150 ضرع تنمالیف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  یتروص 1304  لاگرت  هچراپ  الاک :  مان 
ناهاپس یامن  نیگنر  یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم 

هقاط 5 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3  دش  دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5718749395 یتسپ :  دک  ادهشلادیس ،  ناتسرامیب  هدازدمص  نابایخ  یور  هبور  رویرهش  راولب 17  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32375907-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32375907-044 :: 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

دات دات زازا   دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت یبآ ) ) یبآ )) هقاط هقاط   55 هنادرم   هنادرم وو   (( یتروص یتروص  ) ) هقاط هقاط 55 هنانز   هنانز سابل   سابل یارب   یارب لاگرت   لاگرت هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع
هام هام سانشراک  33   سانشراک

103103
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ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یشلابور  ددع  دیرخ 5000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000300 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدمص ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   B111 لدم  XL زیاس یشلابور  هفحلم و  تس  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظندم یمرگ  یشلابور 38  ددع  .تسیمازلا 5000  هناماس  رد  نا  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  دشابیم  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگیم لاطبا  دننکیم  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.دشابیم 5 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  راد  چم  ناگ  ددع  دیرخ 1500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000299 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اناسراپ  بط  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   Hospital 130 لدم زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  یکشزپ  لنسرپ  راد  چم  ناگ  الاک :  مان 

نایسراپ
ددع 1500 دادعت : 

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

راک دقن  ییاهتکرش ک  دشابیم و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  اهنآ  یداهنشیپ  ناگ  نینچمه  دننکیم و 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یشلابور   یشلابور ددع   ددع   50005000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط راد   راد چمچم   ناگ   ناگ ددع   ددع   15001500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون رصع  تکرش  عجرم  رچسکیف  ددع  دادعت 250  سیتند   Dentis یکشزپنادند تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000133 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون رصع  تکرش  عجرم  رچسکیف  ددع  دادعت 250  سیتند   Dentis یکشزپنادند تنلپمیا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلافطا هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000077 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلافطا هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

نیون نیون رصع   رصع تکرش   تکرش عجرم   عجرم رچسکیف   رچسکیف ددع   ددع   250250 دادعت   دادعت سیتند   سیتند   DentisDentis یکشزپنادند   یکشزپنادند تنلپمیا   تنلپمیا ناونع : : ناونع 106106

یلافطا یلافطا هریخذ   هریخذ گبگب   اباب   نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000429 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اپوس  دنرب  امتح   ( دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ) تسا ههام  هس 

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 5  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000428 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 5000 دادعت : 

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

تسا ههام  راهچ  باسح  هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 108108

یرتیل یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 109109
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچسکیف ددع  دادعت 200   ICX یکشزپنادند تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000134 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رچسکیف ددع  دادعت 200   ICX یکشزپنادند تنلپمیا  - 

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

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچسکیف رچسکیف ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت   ICXICX  یکشزپنادند یکشزپنادند تنلپمیا   تنلپمیا ناونع : : ناونع 1101 10

.ددرگ .ددرگ یمیم   فذح   فذح مالعتسا   مالعتسا زازا   هدننک   هدننک نیمات   نیمات   140 1/08/29140 خیرات  1/08/29 خیرات اتات   الاک   الاک هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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تکویژنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  هدننک  نیمات  خیرات 1401/08/29  ات  الاک  هنومن  لاسرا  مدع  تروص  رد 

1101004047000201 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 24 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

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

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 22 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 20 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

ددع 40000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 18 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 14 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیمن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  هدش  نعت  نامز  نایاپ  زا  لبق  هنومن  لاسرا  مدع  تروص  رد  -2

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  مالعتسا 56  لیاف  -3
.ددرگیم یسررب  رابنا  برد  یجراخ  یناریا و  یالاک  تلاصا  بسچرب  - 4

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

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

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاگشناد ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروازکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ مولع 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5968633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و یتناس -  یشک 10 و 15  دناب  یتناس -  یخن 10 و 15  دناب  خی -  هسیک  ردپ - ) ندب   xl  ) سکتال شکتسد  نشکاس 315 -  هسیک  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201094141000012 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروازکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

دوش دراو  روتکاف  شیپ  رد  دنرب  دک IRC و  امتح  هدش و  دراو  یتسویپ  تسیل  رد  تاصخشم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

جدننس ناتسدرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  بنج  ، یماظتنا یورین  یادهش  راولب  ، نارادساپ راولب  ، جدننس ، ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666336-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33628001-087 :: 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

1515 وو     1010 یشک   یشک دناب   دناب یتناس -  -  یتناس   1515 وو     1010 یخن   یخن دناب   دناب خیخی -  -  هسیک   هسیک ردپ - ) - ) ردپ ندب   ندب   xlxl  ) ) سکتال سکتال شکتسد   شکتسد  -  - 315315 نشکاس   نشکاس هسیک   هسیک نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یتناس -  -  یتناس

1121 12
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس یبط  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000210 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسحا هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   g 500 ینولیان هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 30  هرمن  اب  هیال  یبط 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ناهاپس بط 
هتسب 3000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هداس  یبط  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس یبط   یبط زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 113113
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راجیب 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 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تینوی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091346000006 زاین :  هرامش 

راجیب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد لخاد  تخاس  یهاوگو  دشاب  دم  یا  هناماس  وضع  اب  دامن  یرادوخ  یجراخ  تمیق  نداد  زاو  یناریا  عون  زا  یکشزپنادند  تینوی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارو  دشاب 

6651813584 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر - ) ) ماما راولب  راجیب - راجیب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224432-087  ، 38224433-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236662-087 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت   / خن 30 ال 16  هداس 10*10 - زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت  افطل 

دوش یم  هتفرگ  لیوحت  ددع  زاگ 16 ال 24000 
1101050259000959 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  kg 0/5 تکاپ  40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 30  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 40000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ،IMED همان یاراد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ، روتکاف شیپ  ، هطوبرم سانشراک  طسوت  نآدیئاتو  هدومن  هئارا  ، تعاس 24 تدم فرظ  مالعا  زا  سپ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست  ،IMED

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 خنخن     1616 الال   - - 1010 ** 1010 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 115115
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون 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

5968852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشهوژپ جرب  زیمت  قاتا  تاموزلم  هارمه  هب  نبرک  دیسکا  ید  عیام و  نژورتین  قیرزت  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاپ متسیس  لیتسا - کینژویارک  ریش  لیتسا - نانیمطا  ریش  لیتسا -  طخ  ود  ره  بوغرم  یقیرزت  موف  اب  هیالود  ویارک  مویکو  طخ  لماش : کینژویارک  لاقتنا  طخ  - 

...و  طخ  یارجا  تهج  مزال  لیتسا  تالاصتا  نژورتین - شیامرس 
1101060040000349 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  ارجا  سانجا و  هیلک  هیهت  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیربت سدنهم  ینف 09171886994 رظان  هرامش 

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

7686-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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

یشهوژپ یشهوژپ جرب   جرب زیمت   زیمت قاتا   قاتا تاموزلم   تاموزلم هارمه   هارمه هبهب   نبرک   نبرک دیسکا   دیسکا یدید   وو   عیام   عیام نژورتین   نژورتین قیرزت   قیرزت طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1161 16
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  هیال  هس  یکشزپ  کسام  یددع  هتسب 50   370 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت 

1101001406000090 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجیابرذآ دربهار  ایوپ  یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ایوپ  دار  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  هیال  هس  یکشزپ  کسام  الاک :  مان 
هبعج 370 دادعت : 

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

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: 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

مرف مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیال   هیال هسهس   یکشزپ   یکشزپ کسام   کسام یددع   یددع   5050 هتسب   هتسب   370370 ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت

1171 17
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

******* دشاب ناریا  تخاس  -***** تسا هباشم  دک  ناریا   - ییات هتسب 50  یراتسرپ )  کسام   ) یحارج هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000659 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   17/5x9/2 cm زیاس هیال  هس  یشک  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هبعج 3000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

******* ******* دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس -***** -***** تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - ییات ییات   5050 هتسب   هتسب یراتسرپ )  )  یراتسرپ کسام   کسام  ) ) یحارج یحارج هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 118118
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   ) الاب هب  مرگ  میخض 38  فرصم  رابکی  دناب  ناپسا  گنر  دیفس  تفاب 160*230  شکرود  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934000847 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

جنرت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  زیاس  لیرتسا  ریغ  لدم  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
سراف ششوپ 

ددع 6000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعا  هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  زایندرومددع   6000 دادعت .تسیمازلا  هنومن  هئارا  .دنشاب  یم 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) الاب الاب هبهب   مرگ   مرگ   3838 میخض   میخض فرصم   فرصم رابکی   رابکی دناب   دناب ناپسا   ناپسا گنر   گنر دیفس   دیفس   230230 ** 160160 تفاب   تفاب شکرود   شکرود هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

1191 19
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مشچ  پمل  تیلسا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000186 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یحطبا  هدننک  هضرع  عجرم  کدیان  یتراجت  مان   SL-450 لدم یکشزپ  مشچ  پمل  تیلسا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

همیمض تکرش  تیلاعف  هناورپ.ددرگیم  عوجرم  دات  مدع  تروص  رد  یلاسرا  سانجا.دشاب  یم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09150332802 سامت نفلت.دشاب  یم  دیرخ  تیولوا  رد  دک  ناریا  نیمه  طقف  دشاب و  imed تبث هدننک  نیماتودشابیم  هباشم  دک  ناریا.دوش 

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

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

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپ وکل  پسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000140 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسالپوکول یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون  الاک :  مان 

هبعج 5000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ پمل   پمل تیلسا   تیلسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

تسالپ تسالپ وکل   وکل پسچ   پسچ ناونع : : ناونع 12 112 1
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رمحا لاله  تیعمج  نابلطواد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگناخ جاوم  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005543000037 زاین :  هرامش 

رمحا لاله  تیعمج  نابلطواد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  150 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599845313 یتسپ :  دک  نابلطواد ،  نامزاس  رمحا  لاله  هناخوراد  بنج  ینرق  دبهپس  هارراهچ  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88919138-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

5968979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  تسویپ  تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  یکشزپنادند - تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002824 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MIO SET (W/O) H/P لدم یکشزپنادند  یحارج  روتوم  ورکیم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - یتناراگ  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگناخ یگناخ جاوم   جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 122122

ددرگیم ددرگیم عوجرم   عوجرم تروصنیا   تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دنتسه   دنتسه هباشم   هباشم اهدک   اهدک یکشزپنادند - - یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعج  210 ایرالام : مال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبعج  200 تسنال  :

1201060023000752 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایئاباب 09172435245 یاقآ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

زاین یلک  حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعج هبعج   2 00200 تسنال   : : تسنال هبعج   هبعج   2 102 10 ایرالام : : ایرالام مالمال   ناونع : : ناونع 124124
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشمدنرب.دشاب  IRC دک تلاصا و  بسچرب  یاراد  الاکو   IMED وضع تکرش  ات 14- زیاس 8  زا  کالرتنیا  رمیر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هباشمدک ناریا  زا  هدافتسا.دوش 

1101000257002823 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

TROKAMED هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  یقلط 1  هبعج  دک 06-06539-902   mm 9/5 رطق کالرتنیا  لبیسکلف  یدپوترا  رمیر  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GMBH

ددع 13 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه.دشاب  صلاخ  تمیق  (. دینکن تکرش  تروص  نیاریغرد   ) نآ زا  یتمسق  هن  دوش  هداد  تمیق  یتساوخرد  دراوم  یمامت  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همیمض امتحروتکاف  شیپو  هدنشورف  سامت  هرامش  یفسوی 09019201439 ) یاقآ  یزادرپراکدحاو  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  درونجب.ههام  تخادرپ.هدنشورف 5 

( دوش

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صخشمدنرب.دشاب صخشمدنرب.دشاب   IRCIRC دکدک وو   تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد   یاراد الاکو   الاکو   IMEDIMED وضع وضع تکرش   تکرش -- 1414 اتات     88 زیاس   زیاس زازا   کالرتنیا   کالرتنیا رمیر   رمیر تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.هباشمدک .هباشمدک ناریا   ناریا زازا   هدافتسا.دوش   هدافتسا.دوش
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقورع یرنورک  تنتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000334 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   RV2529 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x29 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT
ددع 97 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  دادعتو  تسیل 
دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقورع یقورع یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 126126
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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 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XB 6-3 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000909 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 85 زیاس قورع  لخاد  دربراک  دیتوراک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

تشادهب
ددع 100 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  دادعت 100  XB6-3 رتتاک گنیدیاگ 

ددرگیمک زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XB 6-3XB 6-3  رتتاک رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 127127
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  مویدم و  زیاس  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000611 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  زیاس 7/5  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

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

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  مویدم و  زیاس  سکتال  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  ئمتمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   مویدم   مویدم زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 128128
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5969013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  - یکشزپنادند تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002821 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هراتس یزاس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   2STSHSA لدم ندرک  کنیرش  یدنب و  هتسب  دربراک  کیتاموتا  همین  کپ  کنیرش  هاگتسد  الاک :  مان 

سوت تعنص 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رد - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - یتناراگ  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دنتسه   دنتسه هباشم   هباشم اهدک   اهدک -- یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 129129
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ناتسچولب ناتسیس و  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رکیت تون   ) دنمشوه راگن  هتسجرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003724000119 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوتکپ هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هتسجرب  یتراجت  مان  راگن 3  هتسجرب  لدم  لیرب  یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 

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

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

یتعنص تیلاعف  یهاوگ   - دوش صخشم  یداهنشیپ  یالاک  دنرب  دوش -  داهنشیپ  یناریا  یالاک  ددرگ .  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دوش -  یراذگراب  رازفا  مرن  یرادرب  هرهب  هناورپ  تمص و  ترازو  زا 

9817679617 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  رهشمرخ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441080-054  ، 33449291-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449890-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6f -xb3-6jr4-6xb3.5-6ji3.5- 6ji3.5-6jr3.5 توافتم دادعتو  فلتخم  یاهزیاس  رد   Orien یتسالپویژنآ گنیدیاگ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000696 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاکرادت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEPU هدنزاس عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب  یقورع  یبلق  دربراک   Orien یتسالپویژنآ گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

ORIEN یتراجت مان   CL6JR35 لدم  F 6 زیاس راحب  اروام  یکشزپ 
ددع 700 دادعت : 

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

دادعت رد  زکرم  تیفیکودیئات  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادات  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعمدهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
صخشم یاهزیاسو 

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

 ( ( رکیت رکیت تون   تون  ) ) دنمشوه دنمشوه راگن   راگن هتسجرب   هتسجرب ناونع : : ناونع 130130

66 f -xb3-6 jr4-6xb3.5-6 ji3.5-  6 ji3.5-6 jr3.5f -xb3-6 jr4-6xb3.5-6 ji3.5-  6 ji3.5-6 jr3.5 توافتم   توافتم دادعتو   دادعتو فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد     OrienOrien یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ گنیدیاگ   گنیدیاگ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 131131
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتسکارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000430 زاین :  هرامش 

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

هبعج 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

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

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموتسکارت یموتسکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 132132
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسد هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000831 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم  تپسولیس  یتراجت  مان  زیر  ناور  رد  اب  ینلیتا  یلپ  یرطب   ml 50 مجح تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 1000 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش  طقف..دوشیم 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  زیاس 7 -  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002515 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 15000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف تسد .  .  تسد هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 133133

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت زیاس  77 -  -  زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 134134
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969054 :: 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 

1101030329000694 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 : 
1401/09/02 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 : 
1401/09/02 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 135135
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم  FIAB یتراجت مان  یددع  هتسب 1   F 6 زیاس  spike lc2s c لدم یجراخ  یا  هرفح  کت  تقوم  رکیم  سیپ  یبلق  دیل  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع 

1101030329000695 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهج هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  یددع  هتسب 1   F 6 زیاس  spike lc2s c لدم یجراخ  یا  هرفح  کت  تقوم  رکیم  سیپ  یبلق  دیل  رتتاک  الاک :  مان 
تراجت شرتسگ 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 F 6 زیاس  spike lc2s c لدم یجراخ  یا  هرفح  کت  تقوم  رکیم  سیپ  یبلق  دیل  رتتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ 

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

عجرم عجرم   FIABFIAB یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 هتسب   هتسب   FF   66 زیاس   زیاس   spike lc2s  cspike lc2s  c لدم   لدم یجراخ   یجراخ یایا   هرفح   هرفح کتکت   تقوم   تقوم رکیم   رکیم سیپ   سیپ یبلق   یبلق دیل   دیل رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع
تراجت تراجت شرتسگ   شرتسگ ناهج   ناهج هدننک   هدننک هضرع   هضرع
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100142 .دیئامن هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  وقرب ،  یتسد و  رمیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004073 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ناحارج  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   ORTOSINTESE هدنزاس عجرم   mm 60 زیاس یدپوترا  رمیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0100142 .دیئامن هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  وقرب ،  یتسد و  رمیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22232-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هچراپ  یحارج  ناگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000221 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف  هدش  هنیمل  نوونان  یا  هچراپ  سنج  هداس  لدم  یناتسرامیب  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

مدقم ناهفصا 
ددع 200 دادعت : 

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

هطوبرم سانشراک  دیات  - دشاب لواژ  با  دض  تنمالف  نا  دوپ  خن  زوکسیو و  رتسا  یلپ  نا  رات  خن  هک   290g ژامرگاب هار  جک  هچراپ  اب  یحارج  ناگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدش همیمض  یتسویپ  کرادمرد  رتلماک  تاحیضوت  - یدحاو 09193043171 هزور - هیوست 75 - تسیمازلا ناتسرامیبرد  لیوحتو 

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

65250002-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وقرب وقرب وو   یتسد   یتسد رمیر   رمیر ناونع : : ناونع 137137

یایا هچراپ   هچراپ یحارج   یحارج ناگ   ناگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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یزکرم ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک هباشم 500  دک  ناریا  راد  خیرات  ینتراک  یلومعم  غرم  مخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003482000202 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 6000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 6000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد یلومعم -  -  یلومعم غرم   غرم مخت   مخت ناونع : : ناونع 139139
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) لادپ سیپدنه ENT و  هارمه  هب  رویش  لوسنک  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000164 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NOUVAG یتراجت مان   HS30 لدم یت  نا  یا  رویش  هاگتسد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  - دشاب یم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  - دشاب یم  یمازلا   imed تیاس رد  روکذم  لوصحم  یگدنیامن  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام لقادح 3  تخادرپ  - زور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لادپ لادپ وو     ENTENT سیپدنه   سیپدنه هارمه   هارمه هبهب   رویش   رویش لوسنک   لوسنک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 140140
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000112 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  دمراف  دنورا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لوانیاد  یتراجت  مان  یددع  یرطب 30  لژ  تفاس  لارنیم  نیماتیو  یتلوم  الاک :  مان 

نراک یزاسوراد 
یرطب 4050 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دام نازاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  دیسا  کیلوف  نهآ + یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  صرق  کیلوف  دیسا  نهآ +  الاک :  مان 

هبعج 4500 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسویپ ،  سکع  تاحیضوت و  قبط  / یراک زور  باسح 15 هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  اب  زاوها  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: 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

وراد وراد ناونع : : ناونع 141141
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هوهقدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000103 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهم دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x360 cm زیاس هتفاب  رانک  یگتخوس  لدم  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

نآ
لور 1000 دادعت : 

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

دوشیم فذح  تروصنیاریغرد  هشاب  هتشاد  شورف  زوجمو  یگدنیامنو  دمیارد  تکرش  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  خادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: 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

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

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

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

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

5969309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  نژیسکا  یاهردنلیس  سیورس  وژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004112 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ما یترآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس   Lit 40 مجح دصرد  صولخ 99/5 یتعنص  یبط و  زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 

ردنلیس 36 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  نژیسکا  یاهردنلیس  سیورس  وژراش   :: 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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هوهقدناب   هوهقدناب ناونع : : ناونع 142142

.تسویپ .تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط نژیسکا   نژیسکا یاهردنلیس   یاهردنلیس سیورس   سیورس وژراش   وژراش ناونع : : ناونع 143143
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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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  XB-R 6-3 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000911 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفیرش یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   Heartrail II لدم قورع  بلق و  دربراک  یرنورک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

ینیسح
هبعج 50 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 50  XB-R 6-3 رتتاک گنیدیاگ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   5050 دادعت   دادعت XB-R 6 -3XB-R 6 رتتاک  3- رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 144144
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ ژاواگ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000637 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ناماسهب نایک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   HEINZ 3MED-X یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 60 مجح ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ ژاواگ   ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 145145
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینج دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000066 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

نینج نینج دامجنا   دامجنا لیرتسا   لیرتسا یکیتسالپ   یکیتسالپ ورتسا   ورتسا ناونع : : ناونع 146146
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . یدیشمج 10*11 نزوس   ) ورم نب  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856002159 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   GEOTEK یتراجت مان  یددع  نتراک 10   GBB1110 لدم  Gx10 cm 11 زیاس یژولوروا  دربراک  فرصمرابکی  ورم  نب  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 
روپیراصنا نیسح 

نتراک 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  هزور  تخادرپ 45  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب ( . ( . 1 11 1 ** 1010 یدیشمج   یدیشمج نزوس   نزوس  ) ) ورم ورم نبنب   یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

147147
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000751 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  250 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یباختنا  دک  طیارش  تسویپ و  تسیل  قبط  ژالوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000122 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارای هدننک  هضرع  عجرم   KANGREN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Ci110 لدم کیتسالپ  زلف و  سنج PVC و  تارقف  نوتس  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

تمالس ناتسود  یتسردنت و 
ددع 40 دادعت : 

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

سمش سدنهم  سانشراک 09127566421 خ  اب  سامت  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501000-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبس کبس یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 148148

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   طیارش   طیارش وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 149149
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب  یناریا  یرتم  تناس 2/7  تفابرانک 10و15 و20  یخن  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000848 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا بیبط  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x270 cm زیاس نامسناپ  هتفابرانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 6000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

رازفا بیبط  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x270 cm زیاس نامسناپ  هتفابرانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هتسب 4000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رازفا بیبط  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   20x270 cm زیاس نامسناپ  هتفابرانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشابدم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) دات دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا یرتم   یرتم   2 تناس  72/7/ تناس   2020 وو   1515 وو 1010 تفابرانک   تفابرانک یخن   یخن دناب   دناب ناونع : : ناونع 150150
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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 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XB-R 6-3/5 رتتاک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000910 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE دک فرصم  رابکی  گنیدیاگ  تیش  الاک :  مان 

نیون حارج  نارهت 
ددع 50 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 50  XB-R 6-3/5 رتتاک گنیدیاگ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  رد  تکرش  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XB-R 6 -3/5XB-R 6 -3/5 رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 151151
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولاو دمحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000960 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عماس ناهاپس  هدننک  هضرع  عجرم   OPERAID یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   DO2-70 لدم یکشزپ   artisan implantation سپسروف الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

تکرش مان  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  رد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 48  فرظ  هنومن  هئارا  ،IMED رد الاک  و 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت ولاو   ولاو دمحا   دمحا ناونع : : ناونع 152152
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زاریش نارمچ  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 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 10000 خن 20 یدپ  هیال 10  لیرتسا 8 زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادعت 50000 خن 20  یدپ  هیال 3  لیرتسا 8  زاگ 

هام  هیوست 6 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101090093000116 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رادقم 3 دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  کنیرش  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  هیال  لیفوردیه 8  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یددع

هتسب 50000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رادقم 10 دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  کنیرش  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  هیال  لیفوردیه 8  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یددع

هتسب 10000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: 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

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هام   هام   66 هیوست   هیوست   5000050000 دادعت   دادعت   2 020 خنخن   یدپ   یدپ هیال  33   هیال   88 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ   1000010000 دادعت   دادعت 2020 خنخن   یدپ   یدپ   1010 هیال   هیال 88 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ

153153
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   ) اضقناددع 2026 3000 دادعت یناریا  سنج  دازون  ینوکیلیس  یس  یس  فرصم 50 رابکی  ینیب  راوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934000849 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرهوگ ایرآ  رتکد  هدننک  هضرع  عجرم   BEBEDOR یتراجت مان  رتسیلب  دازون  ینیب  رآوپ  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

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

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون دازون ینوکیلیس   ینوکیلیس یسیس   یسیس   5050 فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینیب   ینیب راوپ   راوپ ناونع : : ناونع 154154

شیپ شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب  / / کیمورک کیمورک یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف

155155
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شیپ / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب   / کیمورک یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000293 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

دیون هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 2/0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس  ناشخب 

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

دیون هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 3/0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس  ناشخب 

هبعج 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

هبعج 50 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس 

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

بط ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ماردپ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 2 زیاس  CHROMIC لدم کیمورک  بذج  لباق  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  imed تادنتسم

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / تسالپوکل تیساسح و  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  واضما  ورهم  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / ددرگ

1101094764000292 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

مرخ یالاک  نازرا  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب   cm 2/5 ضرع  m 9 لوط یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
لور 5000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x5 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تادنتسم یاراد  / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // تسالپوکل تسالپوکل وو   تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // ددرگ ددرگ
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلآ چلو  ای  اکرآ  کرام  یتسد  یکشزپ  جنسراشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000610 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شبات بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   NIBP یتراجت مان   TPU لدم یکشزپ  جنسراشف  فاک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

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

نلآ  چلو  ای  اکرآ  کرام  یتسد  یکشزپ  جنسراشف  فاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  نلآ  چلو  اکرآ و  یاهکرام  تمیق  طقف 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد یکشزپ   یکشزپ جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 157157
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند صتخم  سیتند   Dentis راد هیواز  ددع  میقتسم Dentis و 100 ددع  راد ICX و 100  هیواز  ددع  تنمتابآ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000135 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپنادند صتخم  سیتند   Dentis راد هیواز  ددع  میقتسم Dentis و 100 ددع  راد ICX و 100  هیواز  ددع  تنمتابآ 50  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33540366-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 06 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لناپورپ  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002528 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پرپ یداب  یتراجت  مان   ml 500 ینلیتا یلپ  فرظ  یحارج  لمع  زا  لبق  تسوپ  دربراک  لکلا  لیپورپوزیا  نیدیزگهورلک و  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب دینک  تسویپ  ینف  داهنشیپ  .دینزب  تمیق  زور  هب  ار و  هدش  تبث  رظن  دروم  کرام  افطل  دامرفب  هجوت  تسویپ  هب  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تخادرپ  ههامکی  الاک  هجو  دوش  یم  فذح  هدنشورف  تسویپ 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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 صتخم   صتخم سیتند   سیتند   DentisDentis راد   راد هیواز   هیواز ددع   ددع 100100 وو     DentisDentis میقتسم   میقتسم ددع   ددع   100100 وو     ICXICX  راد راد هیواز   هیواز ددع   ددع   5050 تنمتابآ   تنمتابآ ناونع : : ناونع 158158

لناپورپ لناپورپ   22 ناونع : : ناونع 159159
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / تیفیک دأت  مدع  تروص  رد  تدوع  / تیفیکاب / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  /PDS، نیلپ ، لیرکیو یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000294 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  نیلپ 2/0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
زربلا تمالس 

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

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 32 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
2/0x26 mm زیاس  W9121 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

0x40 mm زیاس  W9230 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 
هتسب 13 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
3/0x31 mm زیاس  VCP319H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  سالپ  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

1x40 mm زیاس  W9234T دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یکشزپ  دنار  سا  ید  یپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
0/0x31 mm زیاس  W9210H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  سا  ید  یپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد / ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( رادقم ای  دادعت  ردبرض  شرامش  دحاو  = یتساوخرد قیقد  دادعت  / ) دشاب  imed تادنتسم

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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

 - - یحارج یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 160160
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصرد ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) ددع 12000 دادعت دات  طرش  هبو  بذاج  هداماب  یناریا  هیال  رادلاب 5 زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع 

1101005934000846 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنز تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   Z97B لدم  60x90 cm زیاس رامیب  رادلاب  فرصم  رابکی  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 
بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم  بط 

ددع 12000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

بذاج بذاج هداماب   هداماب یناریا   یناریا هیال   هیال 55 رادلاب   رادلاب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 16 116 1
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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 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

5969541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاب تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000011 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  کپ  یو  هتسب   AGAT لدم یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

دشاب یم  دات  دروم  ناریا  بط  دنرب  یمازلا و  تلاصا  بسچرب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

لتاب لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 162162
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  گنرس 2-5-10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000138 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 10 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

یسیس یسیس     22 -- 55 -- 1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 163163
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  ددع  12000 دادعت بذاج  هداماب  یناریا  هیال 180*60  رادلاب 5 زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000850 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنز تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   Z97B لدم  60x90 cm زیاس رامیب  رادلاب  فرصم  رابکی  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم  بط 
ددع 12000 دادعت : 

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

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دنوش  یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب 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

5969558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000025 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سوس هدنزاس  روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   YM414 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یا  هبرقع  وزارت  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسیل قبط  لافطا  یوزارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 هداماب   هداماب یناریا   یناریا   6060 ** 180180 هیال   هیال 55 رادلاب   رادلاب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 164164

لافطا لافطا یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 165165
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000102 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NOVASILK یتراجت مان  ینولیان  هتسب   SILK لدم بذج  لباق  ریغ  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

بط ماردپ  یتراجت  مان  یددع  لاکیدم 1  ذغاک  یدنب  هتسب  عون   USP8/0 زیاس  PGA لدم یا  هتشر  دنچ  دیسا  کیلوکیالگ  یلپ  بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 
ردنب بط  ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  ردنب 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

بط ماردپ  یتراجت  مان  یددع  لاکیدم 1  ذغاک  یدنب  هتسب  عون   USP7/0 زیاس  PGA لدم یا  هتشر  دنچ  دیسا  کیلوکیالگ  یلپ  بذج  لباق  هیخب  خن  الاک :  مان 
ردنب بط  ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  ردنب 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ردنب  بط  ماردپ  یتراجت  مان  یددع  هبعج 24  یدنب  هتسب  عون   USP3/0 زیاس  PGCL لدم نورپاکیلگ  یلپ  بذج  لباق  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
ردنب بط  ماردپ  هدننک 

هبعج 3 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبددنار 8/0 لیرکیو خن.دوشیم  فذح  تروصنیاریغرد  هشاب  هتشاد  زوجمو  شورف  یگدنیامنو  دمیارد  تکرش  ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تاک 3/0 لیرکنوم خن  .3/8 لدیندنار 6/0 کلیس خن.لدین  لبد  3/8 لدین تاک  7/0 خن .3/8 لدین

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 166166
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نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  طقف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تروصب  تخادرپ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 
091665731883 نایزبس

1101091728000053 زاین :  هرامش 
نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  طقف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هس  تروصب  تخادرپ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 
091665731883 نایزبس

6831743159 یتسپ :  دک  نافلد ،  تشادهب  هکبش  (- هر  ) ماما نابایخ  - نافلد ناتسرهش   - ناتسرل ناتسا  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724487-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724487-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 167167
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ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5969568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمضروتکاف شیپ.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبطزایندروم  یکشزپنادند  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.داژن کین  09178417033( ددرگ

1101030102000056 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL یتراجت مان  یمرگ  هتسب   ARISTALOY 21 1,2,3SPILL لدم یکشزپنادند  ماگلامآ  الاک :  مان 
نایواک نادند  رد  هدننک  هضرع 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 168168
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5969570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنتسه - هباشم  اهدک  یکشزپنادند - تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002822 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت بط  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان   Medisa M55 لدم یحارج  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - یتناراگ  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 169169
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زاریش نارمچ  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 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  لیرتسا 15000 یگرب  کت  هنیلزاو  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هیوست 6 

دوش تسویپ  رونکاف  شیپ 
1101090093000117 زاین :  هرامش 

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   10x10 cm داعبا  Gamma لیرتسا هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 15000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: 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

دوش دوش تسویپ   تسویپ رونکاف   رونکاف شیپ   شیپ هام   هام   66 هیوست   هیوست ددع   ددع 1500015000 لیرتسا   لیرتسا یگرب   یگرب کتکت   هنیلزاو   هنیلزاو زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 170170
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مواقم تیفیک و  اب  ینامک  نادند  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000161 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
مواقم تیفیک و  اب  ینامک  نادند  خن  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  240 دادعت : 

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

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  کرمگ و  زا  جورخ  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) هناخوراد ی دددات  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مواقم مواقم وو   تیفیک   تیفیک اباب   ینامک   ینامک نادند   نادند خنخن   ناونع : : ناونع 171171
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 100  یرتیل  مین  سکاب  یتفیس  / ددع دادعت 480  لکش  عبرم  یرتیل  سکاب 2  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000962 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتسردنت نارگشیاپ  هدنزاس  عجرم  یدنز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200   Lit 0/5 تیفرظ یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
اتنپس یتسردنت  نارگشیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اتنپس 

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

دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 88   Lit 2 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یعبرم  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 480 دادعت : 

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

سپ الاک  هئارا  ،IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 48  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت ددع   ددع   100100 دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل مین   مین سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس // ددع ددع   480480 دادعت   دادعت لکش   لکش عبرم   عبرم یرتیل   یرتیل   22 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع
لخاد لخاد دیلوت   دیلوت // هباشم هباشم

172172
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یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5969786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  اقیقد  هک  ییاه  خساپ  هب  ( - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  اقیقد   -) FIRE WALL دنرب  - H6 یمشچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  دشابن  تسویپ  لیاف  سکع 

1201003600000003 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

بیترت دشابن  تسویپ  لیاف  سکع  تاصخشم  قباطم  اقیقد  هک  ییاه  خساپ  هب  ( - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  اقیقد   -) FIRE WALL دنرب  - H6 یمشچ - 
.دشاب یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  یم  دیکاتو  زاین  دروم  هدش  یفرعم  یالاک  افرص  .دشدهاوخن  هدادرثا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب 05632232150: رتشیب تاعالطا  بسک  تهج  سامت  نفلت.دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  ندوبن  همیمض  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمئاق ای  ینطق  نایاقآ  ) یبونج ناسارخ  ناتسا  بعش  تیریدم  نکسم 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  سردم 6  شبن  سردم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9713683311

32232150-056  ، 32233190-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238979-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

H6H6 یمشچ   یمشچ ناونع : : ناونع 173173
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 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

5969829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرمزاین قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000079 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   C315His لدم یبلق  رکیم  سیپ  رتتک  یرویلد  رسویدورتنیا  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یبلق  رکیم  سیپ   SelectSecure MRI SureScan 3830 دیل الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبلق یبلق رکیم   رکیم سیپ   سیپ رتتک   رتتک یرویلد   یرویلد رسویدورتنیا   رسویدورتنیا ناونع : : ناونع 174174

یکشزپنادند یکشزپنادند یسندوترا   یسندوترا   ORING PLACERORING PLACER ریالپ   ریالپ دنمس -  -  دنمس روتکژنا   روتکژنا هعطق   هعطق گنیروا   گنیروا ناونع : : ناونع 175175
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/ دوش هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  ، هباشم دکناریا  زا  هدافتسا  لیلد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001182 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   injector big oring 24/99 x 3/53 یتراجت مان  نتراک   GI 25-65 لدم دنمس  روتکژنا  هعطق  گنیروا  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   ORING GASKET 19 x 1 یتراجت مان  نتراک   19x1 لدم دنمس   CNG روتالوگر یلخاد  کسید  هعطق  گنیروا  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
LANDI هدنزاس عجرم   INJECTOR SMALL ORING 6/02x2/62 یتراجت مان  نتراک   6/02x2/62 لدم دنمس   GI 25-65 روتکژنا هعطق  گنیروا  الاک :  مان 

RENZO ITALY
ددع 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
الاک هدننک  هضرع  عجرم   SPEEDY LIGATURE TIER یتراجت مان   5x17 cm زیاس  ISP-045 لدم یکشزپنادند  یسندوترا   ORING PLACER ریالپ الاک :  مان 

یبن تراجت 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زیهجت راید  هدننک  هضرع  عجرم   HOUSING FOR ORING یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دک 122  یژولوتنلپمیا  لاسروینوی  زتورپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

INTRA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   ISBA4 O-Ball Abutment Height 4mm SQ Platform w/Oring Assey لدم یکشزپنادند  تنمتابا  الاک :  مان 
سراپ نایور  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  . LOCK INTERNATIONAL. INC

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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 

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

زا 149 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2h7c5jtwy3nqe?user=73474&ntc=5969979
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5969979?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 6 تخادرپ یتسویپ  کرادم  قبط  کویات  ذغاک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000693 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  دم  کاپ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  دک 330201098   20x50 cm زیاس یدنب  هتسب  کویات  سنج  تکاپ  الاک :  مان 

سراپ
هتسب 70 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کویات کویات سنج   سنج تکاپ   تکاپ ناونع : : ناونع 176176
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دزی ناکدرا  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5969999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  نیدایم  رباعم و  رد  بصن  تهج  روشاولاو  غارچ  تیال و  ناس  یرون ،  ناملا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

1101005381000062 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بط دمراف  اون  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OBERON یتراجت مان   SWING دویاد یقورع  رزیل  هاگتسد   µm 600 لایدار یرون  ربیف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   MSEALUX158PC دک  T8 یتنسرولف سکولیس  رابغ  من و  دض   1X58 W غارچ الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ینیسح هداز  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  ناس  یتراجت  مان   LVD لدم روتکژورپ  یزلف  باق  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

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

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  رکذ  امتح  هارمه  هرامش 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب 

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5968380- هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  تسورکیم 
درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سوینزرف5968395 زیلاید  تس  ، گبوس ردوپ  ، زیلاد هحفص 7)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5968430 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یریگنوخ هلول 
دشاب

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناشفا5968472 راهب  ( PHA (10ml(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دکدک   T8T8 یتنسرولف   یتنسرولف سکولیس   سکولیس رابغ   رابغ وو   منمن   دضدض     11 X58 WX58 W  غارچ غارچ دویاد - - دویاد یقورع   یقورع رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد   µmµm  600600 لایدار   لایدار یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع
روتکژورپ روتکژورپ یزلف   یزلف باق   باق  - - MSEALUX158PCMSEALUX158PC

177177
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیماتفماتم5968474 - نیفرم - نوداتم دایتعا  صیخشت  یتست  هس  هحفص 7)لنپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ندب5968476 تاعیام  پاوس و  تفاب ، زا  ینوتس   DNA جارختسا هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5968580 هباشم  الاک  دک  (. pro200x) پوکسرالیپاک هحفص 7)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5968600 یهگآ  رد  جردنم  ینف  طیارش  قبط  زوس  هشال  دیرخ  - تسا هباشم  دک  هحفص 7)ناریا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

میزنآ5968629 سکیم و  رتسم   RT-PCR هحفص 7)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5968630HCV RT PCR KIT یلوکلوم هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند5968637 صتخم   Fixture Dio وید هحفص 7)تنلپمیا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لین 4 و 59686384.5 هحفص 7)شار  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرو5968640 هطوغ  هحفص 7)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

...و5968665 دنلب  لدین  هاتوک -  لدین  یدحاو -  هس  ماگلمآ  یدحاو -  ود  ماگمآ  یدحاو -  کی  هحفص 7)ماگلامآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاهتست5968847 روزیلانآ  هاگتسد  صوصخم  لولحم  یداقعنا  -  PT تیک نوخ -  لرتنک  فرعم 
یداقعنا یاهتست  رزیالانآ  هاگتسد  شنکاو  ینیس  یداقعنا  -

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عوفدم5968955 هحفص 7)فرظ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5968964FANA شیامزآ صیخشت  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مرگ5968987 لیهوتیک 30  هحفص 7)لژ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زین5969017 هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  کی 
( تسا دات  دروم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5969036 سکاب 5 هحفص 7)یتفس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969057( نوسکج نرد   ) کپ یو  هحفص 7)یج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یژولویدار5969086 هاگتسد  هحفص 7)ریمعت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سیپدنه5969206 وزیپ  هحفص 7)تامدخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتیس5969243 تفاب  بسچ  یبط - صیخشت  هاگشیامزآ  یژولویب  مورک  یرت  یزیمآ  گنر  لولحم 
هدش و رتلیف  نیفاراپ   - یکیتسالپ تفاب  تساک  یردوپ -  تافلوس  میساتپ  پوکسورکیم -  مال  - 

یکشزپ موتورکیم  غیت  یهاگشیامزآ -  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969261( نامسناپ بسچ  نوگیو و  ههار  ود  سوپاتخا  چنرف 2- نیال  کیپ   ) لماش نیال  کیپ  هحفص 7)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم5969271 عجارم  زا  حالصیذ  تکرش  طسوت  ژیتسرپ  یزیمور  والکوتا  هحفص 7)یزاسزاب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددرگ5969299 یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط  یزار  ناتسرامیب  یفرصم  هحفص 7)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5969303 دادعت 20   MP6A1 رتتاک هحفص 7)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5969329 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 7)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5969334 دادعت 100   XB 6-3/5 رتتاک هحفص 7)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5969366 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 7)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف5969375 حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  .FR 14 هشارت هلول  تلیاتسا 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5969376 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 7)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5969440 دادعت 10   RDC6 رتتاک هحفص 7)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5969525 دادعت 10   Lima 6 رتتاک هحفص 7)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینارهت5969532 ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 500  - زیلاید تس 
دوش همیمض  IRC دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یس5969537 یا  هاگتسد  هحفص 7)نوتس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 7)تسورکیم5969543 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیش5969546 تسیز  هحفص 7)نتورپورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ریاو 5969548/014 هحفص 7)دیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب5969550 AUDIT هحفص 7)یاهتیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969553MBCR PCR(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969556( ددع  5  ) پول هسو  پول  کت  هحفص 7)رینسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناهد5969564 هحفص 7)لخادرنکسادیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969567A-B ازنالوفنآ صیخشت COVID-19 و   PCR هحفص 7)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب5969581 روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص 
دوش همیمض  IRC دک

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شیپ5969593 یناریا -  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  تانبرک  یب  ردوپ 
دوش همیمض  IRC دک جرداب  روتکاف 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5969664XB 6-3 رتتاک هحفص 7)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رپراهچ5969783 هحفص 7)تسنال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5969923 یکشزپ و  تازیهجت  هحفص 7)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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