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

( یهگآ دادعت 5  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 3  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 83  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 6

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

( یهگآ دادعت 221  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 72

140 1140 1 یدید     1010 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس , 980 , 00020 1 , 980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما397,240397,240رالد تاراما مهرد   110مهرد ,740110 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,195هکس 050 , 000195, 050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   278رالد , 100278 , سیئوس100 سیئوس کنارف   441کنارف ,300441 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 115هکس , 000 , 0001 15 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   302رالد ,400302 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   108لایر ,720108 ,720

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 ژورن435,930435,930وروی ژورن نورک   41نورک ,70041 ,700

رایع رایع   1818 یالط   18یالط , 107, 00018 , 107, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ493,700493,700دنوپ نپاژ نینی   دصکی   311دصکی , 270311 , 270

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((236236))

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

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

زا 204 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/10/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093868 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب   lc-ms یمرج جنس  فیط  عیام  فارگوتامورک  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت ناتسا  بالضاف   :: سردآ سردآ

:: 88392678و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمراف ناسویب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/10هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تاکاپعبنم تدوع  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  نادرک  تیاس  رد  عقاو  دوخ  رالیمیسویاب  هژورپ  اوه  عیزوت  متسیس  یتسد  یاهرپمد  یاهرپمد CAV و VAV و  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمراف ناسویب  تکرش  تیاس  تکرب  ییوراد  کرهش  نادرک ، هقطنم  نادرک ، لپ  نیوزق ، جرک - نابوتا  زربلا ، ناتسا  رد  عقاو  تکرش   :: سردآ سردآ

تشرس کاپ  یاقا  یلخاد 440   2-02188219500 :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     LC-MSLC-MS یمرج یمرج جنس   جنس فیط   فیط عیام   عیام فارگوتامورک   فارگوتامورک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

اوه اوه عیزوت   عیزوت متسیس   متسیس یتسد   یتسد یاهرپمد   یاهرپمد وو     VAVVAV  وو   CAVCAV  یاهرپمد یاهرپمد عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

240-8 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام زاگ و  یاه  نیال  شجنس  تهج  یبناج  تازیهجت  هارمه  هب   Flexim(G608ST  ) دنرب کینوسارتلا  جنس  یبد  هاگتسد  نیمات 1  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  کالپ 6  راهب ، تسب  نب  (، یبونج زاریش   ) یزاریش سابع  دیهش  نابایخ  اردصالم ، نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:113 و 360 یلخاد  021-88607291  - 6 :: نفلت :: WWW.MORVARIDPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تفایرد تلهم  دیدمت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GRP اه و هار  یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ ، تازیهجت  اه و  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر تنامض 27.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو زاگ   زاگ یاه   یاه نیال   نیال شجنس   شجنس تهج   تهج یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب     Flexim(G608STFlexim(G608ST  ) ) دنرب دنرب کینوسارتلا   کینوسارتلا جنس   جنس یبد   یبد هاگتسد   هاگتسد   11 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
عیام عیام

33

GRPGRP  وو اهاه   هار   هار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ ، ، کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ییوردوخ ییوردوخ

44

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 هصقانم   هصقانم

مالیا ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060039000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095491 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیلمزآ  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ مالقا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  تسارح  هرادا  - یگشزپ مولع  هاگشناد  - یدازآ راولب  - یروشک نادیم  - مالیا سردآ  هب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ لاسرا  هدش  فا  ید  یپ  لیاف  کی  رد  طقفو  طقف  تاکاپ ب  دانسا 

6931875131: یتسپدک
4111-1819-6899: یداصتقا دک 

 ir170130100000000333330341: ابش هرامش 
14:00 تعاس : 1401/11/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  - یدازآ راولب  - یروشک نادیم  - مالیا  ، 6931851147 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0101310033048DT3 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  ناوخارف  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطب الاک 30.000  رادقم  یس -  یس  لکلا 500  یرپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 546.775.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد یالاک  دیرخ  تاکرادت  هرادا  یربارت  ینمیا و  یالاک  دیرخ   :: نفلت نفلت
06134123343

www.setadiran.ir :: 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

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

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

2001092258000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  تهج  هطوبرم  یکدی  مزاول  ردنلیس و  هارمهب  یسفنت  یاوه  لماک  هاگتسد  دیرخ 20  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سخرس 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهاگشیامزآ6095491 مالقا  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یسیس یسیس     500500 لکلا   لکلا یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 66

هطوبرم هطوبرم یکدی   یکدی مزاول   مزاول وو   ردنلیس   ردنلیس هارمهب   هارمهب یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 204 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  8383   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یهاگشیامزا  یفرصم  دراوم  ملق  7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000054 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 250 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  هروا  نژورتین  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروا هروا نژورتین   نژورتین تیک   تیک ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 204 ھحفص 6 
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000066 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  راکتبا  یتراجت  مان   PAD-510 لدم یناسنا  یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  هس  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراگدنام 09136325337 یاقآ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا یوراد   یوراد وو   تیک   تیک وو   نسکاو   نسکاو هدنرادهگن   هدنرادهگن هتفرشیپ   هتفرشیپ لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 204 ھحفص 7 
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ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفیک  لرتنک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000213 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد یتخادرپ  لاور  قبط  هیوست  ددرگیم  لاطبا  زوجم  هئارا  مدع  تروص  رد  دنشاب  مزال  یاهزوجم  یاراد  دیاب  تمدخ  هدننک  نیمات  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یناحیر یگنهامه 09153826365  تهج  نفلت  دش  همیمض  تساوخرد  لصا   ) ددرگ همیمض  امتح  سامت  نفلت  روتکاف و  شیپ  دشابیم 

 : یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  کرتا  لپ  زا  دعب  هر  )  ) ینیمخ ماما  نابایخ   – ناچوق ناتسرهش  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9471954643

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 204 ھحفص 8 
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  هاگشیامزا  یفرصمدراوم  ملق  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  یددع  هتسب 500   mm 75 عافترا  mm 12 رطق رتناک  اماگ  ینریاتسا  یلپ  فافش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

هتسب 20,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینریاتسا ینریاتسا یلپ   یلپ فافش   فافش شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4   acculite دنرب نینوپورت  تساک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000081 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 1,500 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: 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 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  راخب - والکوتا  سالک 6  روتاکیدنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002890 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ شاداپ  جروت  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 3,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع هب  دادعت   :: 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

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ   acculiteacculite دنرب   دنرب نینوپورت   نینوپورت تساک   تساک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت راخب - - راخب والکوتا   والکوتا   66 سالک   سالک روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985007892 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  نویسلا 0/5  پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000953 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 1   ISUN 016 لدم  ml 3 تیفرظ  alpha 6 یهاگشیامزآ پاک  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دیاب   _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیافدش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  _ یس یس  نویسلا 0/5  پاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشیامزآ  سانشراک  دات 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - هبلود  یرتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002888 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - هبلود  یرتوک  تیلپ   :: 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

یسیس یسیس     0/50/5 نویسلا   نویسلا پاک   پاک ناونع : : ناونع 1515

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب - - لاسگرزب هبلود   هبلود یرتوک   یرتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B سالک یرتیل  یکشزپنادند 22 یزیمور  والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000007 زاین :  هرامش 

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

سراپ نف  اشوک  یدیلوت  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  سانشراک  دات  لیوحت  کالم  تسا .  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ددع .  یس 7000  یس  تسورکیم 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000480 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

هتسب 7,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

.ددع یس 7000  یس  تسورکیم 100   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BB  سالک سالک یرتیل   یرتیل 2222 یکشزپنادند   یکشزپنادند یزیمور   یزیمور والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 1717

یسیس یسیس     100100 تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 1818
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیئات  دروم  یناریا  دنربو  هباشم  دک  ناریا  اب  زکرم  زاین  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000842 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بلق شهوژپ  نامرد  بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   6F لدم  cm 7 زیاس یکشزپ  لایدار  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نامرد بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج   inx180 cm 0/035 زیاس  j-tip لدم یقورع  یبلق   PTFE ریاو دیاگ  الاک :  مان 
بلق شهوژپ 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا دنربو  زکرم  دیئ  ائ  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ لایدار   لایدار یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تیش   تیش ناونع : : ناونع 1919
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچاتیه پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000952 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 800   ISUN 012 لدم  ml 3 تیفرظ یچاتیه  یهاگشیامزآ  پاک  الاک :  مان 

نتراک 200,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  هب  دیاب   _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیافدش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  _ یچاتیه پاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشیامزآ 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یسنالوبمآ  لباترپ  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000122 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   YP-90A لدم دازون  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچاتیه یچاتیه پاک   پاک ناونع : : ناونع 2020

یسنالوبمآ یسنالوبمآ لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000702 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم   UTEL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   AVAN-AGS01 لدم یگناخ  تبقارم  فرصمرابکی  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هبعج 600 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  راون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ  تبث  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبثهناماس  رد   irc دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب تبث  دمیآ  رد  هدننک  نیمات  تکرش 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   600600 ناوآ   ناوآ کرام   کرام نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 2222
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یهاگشیامزا  دراوم  ملق  13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000049 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 12 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 8 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکدات  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتامه یژولوتامه سکمسیس   سکمسیس نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساک نینوپورت 1500  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093904000074 زاین :  هرامش 

نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درف صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30448  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I Ultra نینوپورت تیک  الاک :  مان 

روآ
هتسب 1,500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  دیئات  لاسرا و  زا  دعب  ** دشاب یم  ههام  جنپ  تخادرپ   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دوش رکذ  روتکاف  رد  هتسب 0 )  ) تساک ره  یاه  تیک  دادعت  دادعت  دنرب و  مان 

6315943118 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  یور  هب  ور  راتسرپ  نادیم  هیف  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53361001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53361030-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساک تساک   15001500 نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000  تست  یا  ای  ورتیو  دنرب  ردخمداوم  یتست  هس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

ههامکی تخادرپ 
1101091948000041 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نارهت  برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان  یتست  هبعج 50  یتساک  لدم  ردخم  داوم  عیرس  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

دک 20121 هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک 
هتسب 400 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  برغ  تشادهب  زکرم  کالپ 393  یبرغ  بیغتسد  نابایخ  نیعمداتسا  راولب  یاهتنا  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1349845951

66016016-021  ، 66006036-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66001931-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردخمداوم ردخمداوم یتست   یتست هسهس   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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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4800  ادنال  یکشم 300  رلپمس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000893 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
وراد درونوون  هدننک  هضرع  عجرم   LINA یتراجت مان   Blood لدم  µl 10 مجح نینج  رس  زا  نوخ  یریگ  هنومن  تهج  غارچ  یاراد  فرصم  رابکی  رلپمس  الاک :  مان 

ددع 4,800 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم یکشم رلپمس   رلپمس رسرس   ناونع : : ناونع 2626

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000924 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هتسب عون   OH VITAMIN D-25 یتراجت مان  ازیالا  شور  هب  یتست  یبط 96  صیخشت  یهاگشیامزآ  ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامز  بط  زاتشیپ  هدنزاس  عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   HBS AB 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50308096  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ab تیک الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
TOXOPLASMA IGG یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96  امسالپوسکوت  دض  igG یداب یتنآ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELISA 96 WELLS TEST
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
TOXOPLASMA IGM یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   IgM امسالپوسکوت دض  یداب  یتنآ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   (CAPTURE) ELISA 96 WELLS TEST
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
RUBELLA IGG ELISA 96 WELLS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   igG البوردض یداب  یتنآ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TEST
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
Rubella IgM (Capture) ELISA 96 یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست   igM 96 البوردض یداب  یتنآ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   wells test
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   FERRITIN 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50401096  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
عجرم  PROLACTIN ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96  نیتکالورپ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

زا 204 ھحفص 21 

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


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   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اب  قباطم  هتفرشیپ  سکابوالگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000799 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایون زیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نایون  زیهجت  هعسوت  هدنزاس  عجرم   GB-LB-C75 لدم یهاگشیامزآ  مویتیل  یرتاب  سکاب  والگ  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034  هرامش  هب  ناقهد  یفطصم  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

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

38244040-086  ، 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

سراپ زاگ  تفن و  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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ هتفرشیپ سکابوالگ   سکابوالگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

،، راد راد هرپ   هرپ بویت ، ، بویت ژویفیرتناس -  -  ژویفیرتناس پمپ   پمپ هعطق ، ، هعطق ناقاتای ، ، ناقاتای روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم دربراک   دربراک   FKMFKM  گنیروا گنیروا ژویفیرتناس -  -  ژویفیرتناس پمپ   پمپ هعطق ، ، هعطق دمن ، ، دمن هساک   هساک ناونع : : ناونع
ژویفیرتناس ژویفیرتناس پمپ   پمپ هعطق ، ، هعطق هسفق ، ، هسفق ژویفیرتناس -  -  ژویفیرتناس پمپ   پمپ هعطق ، ، هعطق هتسوپ ، ، هتسوپ اوه -  -  اوه یتشگرب   یتشگرب وو   تفر   تفر روسرپمک   روسرپمک یراک   یراک کنخ   کنخ دحاو   دحاو رلوک   رلوک رتنیا   رتنیا

2929
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Ingersoll Rand دنرب پمپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005430 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، AUV INGERSOL RAND، INGERSOLL RAND ژویفیرتناس پمپ  هعطق ، دمن ، هساک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   FKM گنیروا الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B روتارنژ روتوم  دربراک   FKM گنیروا الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3516  روتوم  دربراک  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
عجرم  CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   CAT C18 روتارنژ روتوم  پمپ  رتاو  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   CAT C15 روتارنژ روتوم  تخوس  متسیس  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، AUV INGERSOL RAND، INGERSOLL RAND ژویفیرتناس پمپ  هعطق ، ناقاتای ، الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنلریا ، INGERSOL RAND، INGERSOLL RAND 242 اوه یتشگرب  تفر و  روسرپمک  یراک  کنخ  دحاو  رلوک  رتنیا  راد ، هرپ  بویت ، الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، AUV INGERSOL RAND، INGERSOLL RAND ژویفیرتناس پمپ  هعطق ، هتسوپ ، الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، AUV INGERSOL RAND، INGERSOLL RAND ژویفیرتناس پمپ  هعطق ، هسفق ، الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ 

.ددرگ تسویپ  ود  ره  یلام  ینف و  داهنشیپ 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 204 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ukuv798nc8ve2?user=73474&ntc=6093763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093763?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SHOCKWAVE MODEL 350G ،HIGH POWER MODEL 885G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ، یدقن تخادرپ 

1101091839000126 زاین :  هرامش 
دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اگوناتاچ  یتراجت  مان   High power laser 15 w-2979 لدم یپارتویزیف  ناوت  رپ  یپارترزیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم  WINFORM MEDICAL ENGINEERING SRL هدنزاس عجرم   SHOCKWAVE DUAL POWER لدم یپارتویزیف  یپارتویو  کوش  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد هژیوآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SHOCKWAVE MODEL 350G ،HIGH POWER MODEL 885G :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ، یدقن تخادرپ 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف یپارتویزیف یپارتویو   یپارتویو کوش   کوش هاگتسد   هاگتسد یپارتویزیف -  -  یپارتویزیف ناوت   ناوت رپرپ   یپارترزیل   یپارترزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000598 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HbA1c Assay Calibrator set عون  A1C نیبولگومه تیک  الاک :  مان 
صیخشت لآ  هدیا  یتراجت  مان  لدم 3045  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

روشک هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HbA1c Assay Control set عون  A1C نیبولگومه تیک  الاک :  مان 
صیخشت لآ  هدیا  یتراجت  مان  لدم 2935  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   HbA1c Biochemical (Colorimetric) Assay kit عون  A1C نیبولگومه تیک  الاک :  مان 
هیتآ صیخشت  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 80 رادقم یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون  میقتسم   LDL-C تیک الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 1 رادقم یا  هشیش  لایو  یمیشویب  هزیلفویل  دیپیل  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم   ml 1 یلایو ییاوقم 1  هبعج   HDL روتاربیلاک مرس  نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 
لایو 5 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
واک زارف  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  واک  زارف  نامرد  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 80  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نهآ  هدشن  عابشا  تیفرظ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6  دشابیم /  دات  دروم  نم  تکرش  دنرب   8  . 4  . 3 فیدر 2 .  تسا /  یمازلا  رابتعا  خیرات  دک IRC و  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  هاگشیامزا  یفرصم  دراوم  ملق  13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000051 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دم اسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم  کچرولک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 50  لدم 4230  نوخ  دنقراون  تیک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Varian CP 3800 لدم یفارگوتامورک  هاگتسد  تهج   Capillary و Packed یاهنوتس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000243 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت ناینب  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   AGILENT هدنزاس عجرم   HP-5 MS لدم یفارگوتامورک   Capillary نوتس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دنقراون   دنقراون تیک   تیک ناونع : : ناونع 3232

Varian CP 3800Varian CP 3800 لدم   لدم یفارگوتامورک   یفارگوتامورک هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   CapillaryCapillary وو     PackedPacked  یاهنوتس یاهنوتس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ روف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092998000044 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لیتسا لخاد   / یرتیل نویسازیلیرتسا 55  روف  هاگتسد  - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  هاگتسد  یارب  یداهنشیپ  تمیق  / ههام تخادرپزاب 5  / ناتسرامیب هاگشیامزآ  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09146404685 اتیا / پاستاو.دامن

5167846184 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزار  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  ( یلگ لئا  ) یرکاب دیهش  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33804490-041  ، 33804486-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33819490-041 :: 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 روف   روف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3434
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و لیمکتزا  سپ.دشابیم  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبط  زایندروم  یالاک.تفاب  یریگ  بلاق  هاگتسد.هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  مه  لسکا  تروص  هب  تسویپ  لیاف  اضما 

1101090979000471 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  زبس  دید  هدنزاس  عجرم  زبس  دید  یتراجت  مان   DS9903 لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  رتنس  گنیدبما  تفاب  یریگ  بلاق  هاگتسد  الاک :  مان 
زبس دید 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تسویپ  لیاف  اضما  رهم و  لیمکتزا  سپ.دشابیم  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبط  زایندروم  یالاک.تفاب  یریگ  بلاق  هاگتسد.هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  ههام  باسح 4  هیوست..ددرگ  یرازگراب  مه  لسکا  تروص 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب تفاب یریگ   یریگ بلاق   بلاق هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3535

رگناشن رگناشن ییایمیش -  -  ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا رگناشن   رگناشن یحارج -  -  یحارج تالآرازبا   تالآرازبا لیرتسا   لیرتسا کپیو   کپیو ذغاک   ذغاک یدنب -  -  یدنب هتسب   هتسب کویات   کویات تکاپ   تکاپ  ) ) نویسازیلیرتسا نویسازیلیرتسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
 ..(  ..( .و.و کیژولویب   کیژولویب روتاکیدنا   روتاکیدنا

3636
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.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  ود  تاصخشم  دادعت و  قبط  نویسازیلیرتسا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  یخارب 

1101005860000168 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راد  بسچ  تشپ  سالک 4  راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 
ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 

هبعج 10 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   TIANRUN یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   TRHFR300 لدم  cm 30 زیاس یناتسرامیب  مزاول  یحارج و  تالآرازبا  لیرتسا  کپیو  ذغاک  الاک :  مان 
نارای یالاک  لاگس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ANQING TIANRUN PAPER PACKAGING CO.LTD

هتسب 60 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   TIANRUN یتراجت مان   m 200 یلور هتسب   TRHFR250 لدم  cm 25 زیاس یناتسرامیب  مزاول  یحارج و  تالآرازبا  لیرتسا  کپیو  ذغاک  الاک :  مان 
نارای یالاک  لاگس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ANQING TIANRUN PAPER PACKAGING CO.LTD

هتسب 12 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  دم  کاپ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  دک 330201099   20x40 cm زیاس یدنب  هتسب  کویات  تکاپ  الاک :  مان 
هتسب 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   GKE STERI-RECORD یتراجت مان  یددع  نتراک 100  لدم 605-327  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  کیژولویب 10^6  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

رفولین نوربآ 
نتراک 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   CHARON TECHNICAL TAPES یتراجت مان  یددع  نتراک 48  راخب  والکوتا  بسچ  راون  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک دات  زا  سپ  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یلعالم  یاقا  اب 021-27122531  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشابیم 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: 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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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  تیور  لباق  هاگشیامزا  یفرصمدراوم  ملق  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000050 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
JIANGSU HUIDA MEDICAL هدنزاس عجرم   HUIDA یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1000  هتسب   18x18 mm زیاس یهاگشیامزآ  لمال  الاک :  مان 

ایلیا سیفن  رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INSTRUMENTS
هتسب 8 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوس  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزا هاگشیامزا یفرصمدراوم   یفرصمدراوم ملق   ملق 1010 ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  کرود  تکرش  یمشچ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090053000027 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ددع کرود 6  اویا  تساک  ، ددع یرامسوس 1  سپسروف  ، ددع سپسروف 1  ملیا  ، ددع یموتکرتیو 7  تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: 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   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154530 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیک تست  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/10 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

یرامسوس یرامسوس سپسروف   سپسروف ،، ددع ددع   11 سپسروف   سپسروف ملیا   ملیا ،، ددع ددع یموتکرتیو  77   یموتکرتیو تیک   تیک ناونع : : ناونع 3838

تیک تیک تست   تست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460880 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUS 304 سنج زا  تکاج  رتاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ربتعم  لماک و  تاصخشم  یاراد  مک  مجح  سنمیزورکیم  درادناتسا 1413  یتیویتکادنک  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003366000199 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  لماک و  تاصخشم  یاراد  مک  مجح  سنمیزورکیم  درادناتسا 1413  یتیویتکادنک  لولحم  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم ربتعم  یاهزوجم  یاراد  (- مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  : لیوحت لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 دادعت :  :  دادعت   SUS 304SUS 304  سنج سنج زازا   تکاج   تکاج رتاو   رتاو ناونع : : ناونع 4040

مکمک مجح   مجح سنمیزورکیم   سنمیزورکیم درادناتسا  14131413   درادناتسا یتیویتکادنک   یتیویتکادنک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 204 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pnh957ub7lyx?user=73474&ntc=6094002
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094002?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hkdn95nmqp7ba?user=73474&ntc=6094033
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094033?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دیل  تسچ  ددع  دیرخ 18000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000342 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   32x36 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم و راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم.دنوشیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  رتیمسنارت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001400 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LT-33 لدم یجنلف  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیل دیل تسچ   تسچ ددع   ددع   1800018000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ....و   ....و رتیمسنارت   رتیمسنارت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا رتلیف  تس  هارمه  هب  لیتسا 304 یرتیل  1/5 نزخم اب  یهاگشیامزآ  سرپ  رتلیف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003849000025 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بونج بط  بال  هب  هدننک  هضرع  عجرم   FANN یتراجت مان   175ML لدم یهاگشیامزآ  سرپ  رتلیف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  زور   20 هنیزه تخادرپ  ، دشاب یتناراگ  یاراد  هاگتسد  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  ، هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09141973101 .دامرف دیق  هدوزفا  شزرا  نودب  ار  اهتمیق  ، ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ، هطوبرم سانشراک 

5619911367 یتسپ :  دک  یلیبدرا ،  ققحم  هاگشناد  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505174-045  ، 33510140-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  لماش  یهاگشیامزآ  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000398 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یلیعامسا  رتکد  نفلت 09109203549  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رتلیف   رتلیف تستس   هارمه   هارمه هبهب   لیتسا  304304 لیتسا یرتیل   یرتیل 1/51/5 نزخم نزخم اباب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ سرپ   سرپ رتلیف   رتلیف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

METABION -STANDARD- 1UMOLMETABION -STANDARD- 1UMOL یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ داوم   داوم ناونع : : ناونع 4545
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یتساوخرد  دک  ناریا  دشابیم .  ددع  هب  دادعت  دهد .  هئارا  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا

1101006020000105 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش رکذ  سامت  هرامش  دشابیم .  رتتک 20  زیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FF  77  زیاس زیاس هار   هار هسهس     CVCCVC  رتتاک رتتاک ناونع : : ناونع 4646
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000067 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  هس  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراگدنام 09136325337 یاقآ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکمرگ نکمرگ وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هبهب   زهجم   زهجم لاتیجید   لاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 204 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g3trygyjnlrp3?user=73474&ntc=6094171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094171?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  یمک  نینوپورت  تیک 

1101092170000190 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   DIASORIN یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سناسنیمول  یمک   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 
دمراف ایرآ 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  یمک  نینوپورت  تیک 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ سناسنیمول   سناسنیمول یمک   یمک   II نینوپورت   نینوپورت تیک   تیک ناونع : : ناونع 4848
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) هاگشیامزآ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000438 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728786-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالو کینیلک  یرورابان  زکرم  یهاگشیامزآ  لاچخی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000095 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  یتراجت  مان   JTLR360 لدم یهاگشیامزآ  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  الاکدک  دشاب  هرد  هجرد و2 4 ات لاچخی 3 تدورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپزاب 2 هزور  الاک 7 لاسرا  یمازلا  هدوزفا  شزراو  یهاوگو  روتکاف  شیپ  هیارا imed ا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو تیالو کینیلک   کینیلک یرورابان   یرورابان زکرم   زکرم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ لاچخی   لاچخی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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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 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم   pdf لیاف تروصب  هحفص  هس  تسویپ   ) تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000193 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  ار  درادناتسا  لک  هرادا  یاه  هیدات  مزال و  تازوجم  یاراد  دیاب  سانجا  یمامت  - 

دسرب هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  سانجا  یمامت 
دشاب دنلب  یاضقنا  خیرات  یاراد  دیاب  سانجا  یمامت 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا لحارم  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ 

تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم     pdfpdf  لیاف لیاف تروصب   تروصب هحفص   هحفص هسهس   تسویپ   تسویپ  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 5151
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یترارح  ءالخ  هاگتسد  یراتور  پمپ  لماک  تیک  رجیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1101030128000243 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6821  یوق  راشف  پمپ  ولو  تیک و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یترارح  ءالخ  هاگتسد  یراتور  پمپ  لماک  تیک  رجیم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپروتینام تهجرتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001080 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FIAB SpA هدنزاس عجرم  گنیروتینام  دربراک   F9203/99 دک راد  دلیش  هتشر  هس  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  تسیمازلا 09197086240 IMD_IRC زوجم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   مهم : : مهم هجوت   هجوت .تسویپ   .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یترارح   یترارح ءالخ   ءالخ هاگتسد   هاگتسد یراتور   یراتور پمپ   پمپ لماک   لماک تیک   تیک رجیم   رجیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش

5252

ناگدنیوپروتینام ناگدنیوپروتینام تهجرتم   تهجرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 5353
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  اب  هاگتسد  کی  دادعت  هب   FT 6031-03 لدم  HIOKI همیس هس  رتست  ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000232 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE یتراجت مان   1550C FC KIT لدم رتست  ترا  یلاتیجید  یکیرتکلا  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

ایوپ نازاس  دنیآرف  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب     FT  6031- 03FT 6031- لدم  03 لدم   HIOKIHIOKI همیس   همیس هسهس   رتست   رتست ترا   ترا ناونع : : ناونع 5454
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نارلهد 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامج یاقآ   09188436329 نفلت اب  ییامنهار  تروص  رد  تساوخرد و  اب  قباطم   . هحفص تسویپ 4  هب  هاگشیامزآ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش گنهامه  هاگشیامزآ  لوئسم 
1101091010000040 زاین :  هرامش 

نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ماجنا 500 لباق  یاه  تست  دادعت  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 100 رادقم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  دنق  تست  تهج  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

برغ لاکساپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  دحاو 5  رد  دادعت  تست 
هبعج 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم یلامج  یاقآ   09188436329 نفلت اب  ییامنهار  تروص  رد  تساوخرد و  اب  قباطم   . هحفص تسویپ 4  هب  هاگشیامزآ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب  هیارک  دوش .  گنهامه  هاگشیامزآ 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست تهج   تهج نوخ   نوخ زکولگ   زکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعراز 09132484029 یاقآ  یگنهامه  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000064 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بآ لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINATOR یتراجت مان   UV-RAS-275 لدم  UV وترپ یروانف  اب  طیحم  هدننک  ینوفعدض  اوه و  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سراپ هوژپ  نژ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هوژپ  نژ  ایمیک  هدنزاس  عجرم   KGO-55 لدم  Lit 55 روف هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رجف هوژپ  شناد   69RL2 لدم یهاگشیامزآ  یاه  تیک  هدنرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 

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

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  هس  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعراز 09132484029 یاقآ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک هدنرادهگن   هدنرادهگن لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفان رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000281 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 27005  یفان  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 27003  یفان  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفان یفان رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5757
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نارهت سناژروا  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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TD-4279 لدم نوخ  دنق  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000261 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دماسآرف هدننک  هضرع  عجرم  کچرولک  یتراجت  مان   TD-4279 لدم یکشزپ  رتموکولگ  الاک :  مان 

هاگتسد 200 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  الاک  تیفیک  تلاصا و  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  ههامود - تخادرپ  ناگیار - الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231216-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TD-4279TD-4279  لدم لدم نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ ملق   33 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000214 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روشک  GENE ERA BIOTEECH هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 96   UL 1000 تیفرظ  PT1000-1-BS لدم لیرتسا  یبآ  یهاگشیامزآ  رلپمس  کون  هبعج  الاک :  مان 

للملا نیب  بط  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاور قبط  هیوست  هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگیم  تدوع  ندوب  بویعم  تروص  رد  دشاب  ناتسرامیب  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقشوخ  09151811658 دیدرگ همیمض  تساوخرد  لصا   ( ددرگ همیمض  سامت  نفلت  روتکاف و  شیپ   ) دشابیم دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتخادرپ 

 : یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  کرتا  لپ  زا  دعب  هر  )  ) ینیمخ ماما  نابایخ   – ناچوق ناتسرهش  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9471954643

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ملق   ملق   3333 ناونع : : ناونع 5959

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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پالوکسا هرا  تهج  مونرتسا  هرا  هغیت  ظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001084 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یکشزپ  موتامرد   GB228 هغیت الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  تسویپ  تسیمازلا  IMD_IRC زوجم یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ موتامرد   موتامرد   GB228GB228 هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 6060

دشابیم دشابیم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ سانشراک   سانشراک ییاهن   ییاهن دات   دات هبهب   طونم   طونم ییاهن   ییاهن دات   دات الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   هام   هام   22 تخادرپ   تخادرپ   AbbottAbbott دنری   دنری ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 Abbott دنری تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2 

دشابیم هاگشیامزآ  سانشراک  ییاهن  دات  هب  طونم  ییاهن  دات 
1101060040000411 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج   7K64-25 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   TOTAL عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

کنیلدم هدننک  هضرع 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج   7K78-25 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Beta عون  hCG تیک الاک :  مان 

کنیلدم
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   ml 24 یلایو ییاوقم 6  هبعج   XXXX-01 دک یهاگشیامزآ  نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

هبعج 4 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   Lit 1 یرطب نتراک 4  دصرد  دیسکوردیه 1/4 میدس  الاک :  مان 
نتراک 7 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   Lit 1 یرطب نتراک 4  دصرد  دیسکارپ 1/32 نژوردیه  الاک :  مان 

نتراک 6 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

عجرم  Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   Lit 1 یرطب نتراک 4   6C54-58 دک یسانش  ینمیا  هاگشیامزآ  اه  بویت  هاگتسد و  روتپیپ  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 
کنیلدم هدننک  هضرع 

نتراک 15 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم   ml 32 یلایو ییاوقم 6  هبعج   XXXX-10 دک یهاگشیامزآ  یفیک  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج   2K41-28 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینوپورت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Parathormone Intact PTH تیک الاک :  مان 
کنیلدم

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   Abbott Diagnostics هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج   7K59-25 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7557-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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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نارهت برغ  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتیو  دنرب  ردخمداوم  یتست  هس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 10000 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
ههامکی تخادرپ 

1101091948000042 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نارهت  برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان  یتست  هبعج 50  یتساک  لدم  ردخم  داوم  عیرس  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
دک 20121 هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  برغ  تشادهب  زکرم  کالپ 393  یبرغ  بیغتسد  نابایخ  نیعمداتسا  راولب  یاهتنا  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1349845951

66016016-021  ، 66006036-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66001931-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورتیو ورتیو دنرب   دنرب ردخمداوم   ردخمداوم یتست   یتست هسهس   تیک   تیک ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب زکرم  داتس  اهیرامیب  دحاو  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093187000077 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهام بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   EMPEROR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   BGM-601S لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بط صیخشت  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   LINKFAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   30G زیاس لدم 1330-01  یهاگشیامزآ  ینزوس  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت  ساسا  رب  ممالقا  کرامو  دنرب  دریگ  تروص  مالقا  تاحیضوت  قبط  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  هطوبرم  سانشراک  هب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یربراب  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

ییاز رفص  یاقآ  09159999931

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  رون _  دجسم  بنج  رون _  نابایخ  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916766385

37231163-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231160-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم داتس   داتس اهیرامیب   اهیرامیب دحاو   دحاو تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  دروم  رتسگ  میلقا  تکرش  نپاژ  ونکت  دنرب   ABG هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست.دشاب 2 هتشاد  دمیآ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت 
1101093990000069 زاین :  هرامش 

یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   I SENS یتراجت مان   i-SmartCare 10 لدم یهاگشیامزآ  تیالوباتم  زاگدالب و  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زاین  دروم  رتسگ  میلقا  تکرش  نپاژ  ونکت  دنرب   ABG هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست.دشاب 2 هتشاد  دمیآ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

ناتسرامیب رابنا  هب  لیوحت 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: 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 تیالوباتم   تیالوباتم وو   زاگدالب   زاگدالب نوخ   نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوساربیلاک تس  هارمه  هب  لباترپ  جنس  ترودک  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000355 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
نایاش هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WTW هدنزاس عجرم   WTW یتراجت مان   Turb 430 IR SET لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  جنس  ترودک  الاک :  مان 

یمیش زیهجت 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور لیوحت 15  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تکرش  مالعتسا  رد  دنناوتیم  دنراد  دوجوم  ار  قوف  یالاک  هک  اهدنشورف  هیلک  تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوتاب 

.دشاب یم  نویساربیلاک  تس  هارمه  هب  قوف  یالاک 
.ددرگیم تخادرپ  بونج  یناسربآ  روما  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  مالعتسا  غلبم 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55529821-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوساربیلاک نوساربیلاک تستس   هارمه   هارمه هبهب   لباترپ   لباترپ جنس   جنس ترودک   ترودک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییات مال 100  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000400 زاین :  هرامش 

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

ددع  50 دادعت : 
1401/10/19 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

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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PIP POLE IDEAL PARS CO مال هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000402 زاین :  هرامش 

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

ددع  30 دادعت : 
1401/10/19 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

ییات ییات   100100 مالمال   هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 6666

PIP POLE IDEAL PARS COPIP POLE IDEAL PARS CO مالمال   هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 6767
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10CM*16 تاکوئتسا  – ناوختسا یسپویب  لدین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003021 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
10CM*16 تاکوئتسا  – ناوختسا یسپویب  لدین  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 CMCM** 1616 تاکوئتسا   تاکوئتسا   – ناوختسا ناوختسا یسپویب   یسپویب لدین   لدین ناونع : : ناونع 6868
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 09163502535 100 دادعت f6 ددع و  100 دادعت f70 وددع 200 دادعت f80 وددع دادعت 200 f60 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000150 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   R60 هیلک ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، یرازگراب  سامت  هرامشو  دنرب  روتکاف  شیپرد   ، دشاب یم  زیلاید  شخب  هدافتسا  تسا ،  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  زا  سپ  هامکی  هیوست  دشاب 

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

f60f60 زیلاید زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 6969
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغدک  ناریا  انمض   HANTEK DSO-2D10 لدم کتناه  یلاتیجید  پوکسولیسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000472 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GW INSTEK هدنزاس عجرم   GW INSTEK یتراجت مان   GDS-1074B لدم  MHz 70 لاناک راهچ  پوکسولیسا  الاک :  مان 

کینورتکلا اکرآ  کین  نایار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  همیمض  یلام  ینف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لاسرخا  باسح  هیوست 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید پوکسولیسا   پوکسولیسا ناونع : : ناونع 7070
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تبث  ینف  تاصخشم  قبط  ددرگ و  تبث 

1101095143000421 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایک بط  انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایک  بط  انروس  هدنزاس  عجرم   E-OPT لدم مشچ  یحارج  لیرتسا  یصصخت  تاموزلم  تیک  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  طسوت  دات  هدنرب و  تکرش  طسوت  الاک  هنومن  لاسراو  یکشزپ  تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   وو   دوش   دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم تکرش   تکرش روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمهب   هارمهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ -- دمیا دمیا تبث   تبث الاک   الاک وو   تکرش   تکرش -- هدش هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع
هدش هدش تبث   تبث ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو   ددرگ   ددرگ تبث   تبث

7171
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  کی -  هرامش  یهاگشیامزا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000082 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   FERRITIN 192 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 192  هبعج  لدم 50401192  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  لماک  دیاب  تساوخرد  ههام -  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا کیکی -  -  هرامش   هرامش یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7272
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  ود -  هرامش  یهاگشیامزا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000083 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شناد نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم   generic assays یتراجت مان  یتست  ییاوقم 100  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Latex عون  CRP تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  لماک  دیاب  وتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  هس -  هرامش  یهاگشیامزا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000084 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یروفغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   CRP HS Elisa تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  لماک  دیاب  روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ودود -  -  هرامش   هرامش یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7373

CRP HS ElisaCRP HS Elisa تیک   تیک ناونع : : ناونع 7474
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش گنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000572 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMS یتراجت مان   LITHOCLAST 2 لدم یمادنا  نورد  یژولورا  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم تروص  لاور  قبط  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  یمرگ  تراکانر 650  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000129 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

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

/ دشاب یم  هدنشورف 

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

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

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکش نکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   یمرگ   یمرگ   650650 تراکانر   تراکانر دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7676
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نوخ  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000279 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   IRANSET یتراجت مان   Pardic لدم یکشزپ  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 3,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  ددع  بسح  رب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  ، دشابیم ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 7777
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادقم 2  هب   roje technologies rnjia virus kit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل رادقم 2/5  هب   cat no:1.00983 هرامش اب   merck قلطم لکلا 

1201003034000400 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ازنالوفنآ  شخب   64112130 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبلق  Hyperion گنیدیاگ رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000603 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  یقورع  یبلق   Hyperion گنیدیاگ رتتاک  الاک :  مان 

HW60JL350P10000
ددع 500 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قصالا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

merckmerck قلطم   قلطم لکلا   لکلا  -  - roje  technologies  rnjia virus  k itroje technologies  rnjia virus  k it ناونع : : ناونع 7878

یبلق یبلق   HyperionHyperion گنیدیاگ   گنیدیاگ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 7979
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلصا  تاعطق  مامت  رتم و  TDS/EC هیاپ و اب  یرتیل  صوصخم 80 نزخم  زوررد  رتیل  تیفرظ 200  نموکت  رزیان  وید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم رد  لیوحت  بصن و  هارمه 

1101000141000310 زاین :  هرامش 
نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   DNR20 لدم یهاگشیامزآ  رزیانوید  بآ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  بصن  الاک و  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد  تشادهب و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسانیسکاو لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092927000060 زاین :  هرامش 

دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SVS-1 لدم نسکاو  هدنرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تقد  تاحیضوت  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

6591919964 یتسپ :  دک  دنواهن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  - یردیح دیهشراولب  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237144-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33238179-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رزیانوید   رزیانوید بآبآ   هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080

نویسانیسکاو نویسانیسکاو لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 8181
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخ ید 4  یا  لا  پوکسوتاگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001052 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینماضت هدننک  هضرع  عجرم  کیرش  یناخیلع و  یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدنزاس  عجرم   ALN 28 لدم یکشزپ  سکیا  وترپ  پوکسوتاگن  هاگتسد  الاک :  مان 

کیرش یناخیلع و  یکشزپ  تازیهجت 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخ هناخ   44 یدید   یایا   لالا   پوکسوتاگن   پوکسوتاگن ناونع : : ناونع 8282
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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس تروص  هب  تخادرپ  - imed تیاس رد  دات  بسانم -  خرچ  تیفیک  یاراد  -- دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101093942000190 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

عماج هافر  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  عماج  هافر  ناغمرا  یتراجت  مان  لدم 610  تیعضو  هس  دازون  تاک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - یکشزپ تازیهجت  دات  الاک و  دیسر  زا  دعب  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ  - دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام هسهس   تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ - - imedimed  تیاس تیاس ردرد   دات   دات بسانم -  -  بسانم خرچ   خرچ تیفیک   تیفیک یاراد   یاراد ---- دازون دازون لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب دازون   دازون تاک   تاک ناونع : : ناونع 8383

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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل والک 300 وتا  هاگتسد  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000032 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  ناس  بآ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   APTEC لدم بآ  ینورکیم  هیفصت  دربراک  جیرتراک  رتلیف  الاک :  مان 

شیالاپ ناس  بآ  یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یرتیل 300300 والک   والک وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8484

کیئلکون کیئلکون یاهدیسا   یاهدیسا یزاس   یزاس صلاخ   صلاخ تیک   تیک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددع ود  -Investigator Argus X-12QS(100) 383225 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ود  -Investigator24plexGo kit(200) 382426

ددع کی  -InvestigatorLyse&spinbasket(50) 19597
1101003018000151 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   QIAGEN یتراجت مان  دک 74124  یددع  هتسب 50   RNA یزاسادج یرادهگن و  دربراک  کیئلکون  یاهدیسا  یزاس  صلاخ  تیک  الاک :  مان 

ناراب تسیز 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   QIAGEN یتراجت مان  دک 74126  یددع  هتسب 250  تفاب  زا   RNA یرادهگن جارختسا و  دربراک  کیئلکون  یاهدیسا  یزاس  صلاخ  تیک  الاک :  مان 

ناراب تسیز  هدننک 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   QIAGEN یتراجت مان  دک 74134  یددع  هتسب 50  هنومن  زا   DNA فذح یزاسادج RNA و  دربراک  کیئلکون  یاهدیسا  یزاس  صلاخ  تیک  الاک :  مان 

ناراب تسیز  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا لیوحت  زا  دعب  هامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: 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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یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gr500 تاداناواتم - ) موینومآ   ) NH4VO3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقرفتم

1101092344000153 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

زربلا زیهجت  نیهب  اتسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERK یتراجت مان   kg 1 ینلیتا یلپ  هتسب  دصرد  صولخ 99 دماج  تارتین  موینومآ  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

gr500 تاداناواتم - ) موینومآ   ) NH4VO3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقرفتم

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاداناواتم تاداناواتم موینومآ   موینومآ  ) ) NH4VO3NH4VO3 ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIitrer. mobiIe phase fiIter .ss. 2um. 1/8 pipe od soIvent یس لا  یژ  چا  یاهیمی  هب  کاروخ  یدورو  رتیلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000809 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   PHENOMENEX هدنزاس عجرم   PHENEX یتراجت مان  هدش  حالصا  یزلولس  سنج   µm 0/45 زیاس یهاگشیامزآ  ییاشغ  رتلیف  الاک :  مان 

تسردنت دنویپ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
هتسب 8 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تساوخرد  تروص  نیا  ریغرد  ددرگ  یم  یراذگراب  هناماسرد  یلایرو  ینف  داهنشیپ  دیدرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپرد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ییاشغ   ییاشغ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ درادناتسا  لولحم  هارمه  هب  نومزآ  سراپ  نیئتورپ  لاتوت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003366000200 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نآ درادناتسا  لولحم  هارمه  هب  نومزآ  سراپ  نیئتورپ  لاتوت  تیک  - 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مود قاتشم   ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  : لیوحت لحم.دنلب  خیرات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادکر یرتیل  تزا 47  کنات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000354 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 60  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88771645-021  ، 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

نآنآ درادناتسا   درادناتسا لولحم   لولحم هارمه   هارمه هبهب   نومزآ   نومزآ سراپ   سراپ نیئتورپ   نیئتورپ لاتوت   لاتوت تیک   تیک ناونع : : ناونع 8888

رادکر رادکر یرتیل   یرتیل تزا  4747   تزا کنات   کنات ناونع : : ناونع 8989

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

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  تاعیام  نکمرگ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000325 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   SD-17 لدم یهاگشیامزآ  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش  . زور تمیق 45  رابتعا  لقادح  .سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ.رهشمالسا  لیوحت  لحم.تسا  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادناتسا تمالع  یاراد.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   221221 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعیام تاعیام نکمرگ   نکمرگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیه لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003016 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
پیه لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیه پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000228 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
TSC یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   175x20 mm زیاس  TSC-TDP225W لدم  PVC سنج وشتسش  لباق  دیفس و  گنر  دازون  رامیب  ییاسانش  دنبتسد  الاک :  مان 

ایسآ بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 4,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

دازون دازون رامیب   رامیب ییاسانش   ییاسانش دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003014 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003015 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000227 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

یشوهیب یشوهیب دربراک   دربراک ینوکیلیس   ینوکیلیس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000223 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 15 زیاس یا  هچراپ  سنج  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 

هبعج 3,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 10 زیاس یا  هچراپ  سنج  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 
هبعج 3,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 5 زیاس یا  هچراپ  سنج  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 

هبعج 3,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

یایا هچراپ   هچراپ سنج   سنج لافطا   لافطا یریگ   یریگ گرگر   لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نزیور 1  پیه  لاتوت  رالوپ و  یاب  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع متسا 1  گنال 

1201030292003012 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع نزیور 1  پیه  لاتوت  رالوپ و  یاب  لماک  تس  - 

ددع متسا 1  گنال 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 متسا   متسا گنال   گنال ددع   ددع   11 نزیور   نزیور پیه   پیه لاتوت   لاتوت وو   رالوپ   رالوپ یاب   یاب لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . تانبرک یب  لولحمو  زیلاید  یفاصو  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002470 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیلاید هدننک  هضرع  عجرم   BBRAUN یتراجت مان  یددع  ملیف 1  هتسب  لدم 7204657  یکشزپ  لیرتسا   CRRT Xevonta Hi18 Gamma نوخ رتلیف  الاک :  مان 

زیهجت
ددع 400 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
BBRAUN هدنزاس عجرم   BBRAUN یتراجت مان   Pre-Assembled 7210492 لدم  Diapact هاگتسد صوصخم   CRRT زیلاید یفاص  تس  الاک :  مان 

زیهجت زیلاید  هدننک  هضرع  عجرم   AVITUM AG
ددع 240 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیهجت زیلاید  هدننک  هضرع  عجرم   BBRAUN یتراجت مان   Lit 5 هسیک دک 8909  میساتپ   mmol 2 اب  CRRT هاگتسد صوصخم  زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 

هسیک 1,300 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ رتلیف   رتلیف -- زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   -- زیلایدومه زیلایدومه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یلیم  هناهد 16  ایلاتیدم  زاتسومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003013 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرتم یلیم  هناهد 16  ایلاتیدم  زاتسومه  سپیلک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلبو هاتوک  نزوسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000314 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یددع  ییاوقم 1000  نتراک  یکشزپ  دربراک  نزوسرس  کیمردوپیه و  نزوس  اب   cc 5 فرصمرابکی گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم یلیم   یلیم   1616 هناهد   هناهد ایلاتیدم   ایلاتیدم زاتسومه   زاتسومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 9999

دنلبو دنلبو هاتوک   هاتوک نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 204 ھحفص 81 
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000226 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  روتکناک - یاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002893 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  نشکاس  هلول  لاصتا  دربراک   y روتکناک الاک :  مان 

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  6000 :: 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

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک یلومعم   یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 10 110 1

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت روتکناک - - روتکناک یاو   یاو ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 204 ھحفص 82 
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000224 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 150  یدنب  هتسب  عون   mm 8/3 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تمالس اتیب  هدنزاس  عجرم  سنرتب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   CH 6 زیاس  FD-GREEN6 لدم یکشزپ  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ایرپ تمالس  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  ایرپ 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تمالس اتیب  هدنزاس  عجرم  سنرتب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   CH 8 زیاس  FD-Blue8 لدم یکشزپ  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ایرپ تمالس  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  ایرپ 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دمراف ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIOPHARM یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 20  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دمراف ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIOPHARM یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 18  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دمراف ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIOPHARM یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 16  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

یکشزپ یکشزپ بویت   بویت نشکاس   نشکاس طبار   طبار هلول   هلول ناونع : : ناونع 103103

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000313 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  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 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 204 ھحفص 84 
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افش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000225 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 2  هتسب   cm 250 لوط  cm 15 ضرع دیفس  ونل  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 2  هتسب   cm 250 لوط  cm 10 ضرع دیفس  ونل  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

دیفس دیفس ونل   ونل یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 105105
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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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد   - کیلیف وردیهریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن

1101094336000561 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

UROVISION GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHEN هدنزاس عجرم  یددع  رتسیلب 10   VLG-69150 لدم یشراوگ  کیلیفوردیه  ریاودیاگ  الاک :  مان 
هتفرشیپ بط  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNOLOGIE-TRANSFER

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/20 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 لیوحتزا  سپ  هام  کی  تخادرپ  یتسویپ -

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

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

دنس دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد  - - کیلیف کیلیف وردیهریاو   وردیهریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن

106106
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب لامسا 50  زیاس  هتسب  مویدم 1000  زیاس  هتسب  جرتال 1000  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000703 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاس  مرس  تکرش  زا   DR.BEE یتراجت مان  اب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 2,050 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

هتسب لامسا 50  زیاس  هتسب  مویدم 1000  زیاس  هتسب  جرتال 1000  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابی  متمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب دمیآ  تبث  دیاب  هدننک  نیمات 

 : 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

هتسب هتسب   5050 لامسا   لامسا زیاس   زیاس هتسب   هتسب   10001000 مویدم   مویدم زیاس   زیاس هتسب   هتسب   10001000 جرتال   جرتال زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
1101094152000222 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 14  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 10  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

نزوس نزوس اباب   فرصمرابکی   فرصمرابکی کاوومه   کاوومه ناونع : : ناونع 108108
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یروتسیب 24  غیت  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000763 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیاس 24 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یروتسیب  2424   یروتسیب غیت   غیت ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا *-- یلخاد دیلوت  (---* 8 یاس تفج  5000 --- 7/5 زیاس تفج  8000 --- 7 زیاس تفج  7000 *) ردوپ نودب   * یحارج شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک 

1101092948000403 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 7,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   SENSIFLEX PLUS یتراجت مان  یتفج  یذغاک 1  هتسب  زیاس 7/5  ردوپ  نودب  لیرتسا  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

وکساه
تفج 8,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 5,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --- هام هیوست 4 --- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ناریا *-- *-- یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت (---* (---* 88 یاس یاس تفج   تفج 50005000 --- --- 7/57/5 زیاس زیاس تفج   تفج 80008000 --- --- 77 زیاس زیاس تفج   تفج 70007000 *)*) ردوپ ردوپ نودب   نودب  * * یحارج یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشمدک   هباشمدک

1 101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  نوخ  تس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000761 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد ردوپ  تانبرکیب  میدس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000927 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک اهس  یناگرزاب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   BELLCO هدنزاس عجرم   BIDRY یتراجت مان  اب   g 750 هتسب ییوراد  ردوپ  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نوخ   نوخ تستس   ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 11 11 1 1

ییوراد ییوراد ردوپ   ردوپ تانبرکیب   تانبرکیب میدس   میدس ناونع : : ناونع 1121 12
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یکشم  نوتالن  دنوس  ددع  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000759 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم - ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشم   یکشم نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ددع   ددع 5050 ناونع : : ناونع 113113
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  امازلا  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناریا  اب  روتالومیتسا  یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000361 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   750P لدم یپارتویزیف  دربراک  یپارتورتکلا  روتالومیتسا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب ی  هدهع ی  رب  الاک  لاسرا  هنیزه.تسویپ ی  ینف  تاصخشم  قبط  امازلا  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناریا  اب  روتالومیتسا  یتلوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  یرتیل - بارکسا 1  نیداتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002889 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیداتیتآ  یتراجت  مان   Lit 1 رادقم یکیتسالپ  فرظ  یدنب  هتسب  عون  دصرد  زد 7/5 لولحم  لکش  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 

ترجه رتسگ  وراد  هدننک 
ددع 180 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط امازلا   امازلا هدش   هدش مالعا   مالعا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   روتالومیتسا   روتالومیتسا یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 1141 14

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت یرتیل - - یرتیل   11 بارکسا   بارکسا نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 204 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwts7f32fbdfw?user=73474&ntc=6093594
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093594?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fdw723c7vru2w?user=73474&ntc=6093598
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093598?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  گرب - دادعت 1000  هب  گرب و 50*50  دادعت 1000  هب  زیاس 90*90  پرک  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091318000041 زاین :  هرامش 

ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERIMED هدنزاس عجرم  یمرگولیک  تلاپ   900x900 mm زیاس  g 60 ژامارگ اب  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   50x50 cm زیاس یکشزپ  تازیهجت  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  دش -  دهاوخ  هداد  تدوع  تیفیک  نتشادن  تروص  رد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  ههامکی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایگنرلگ  09185139452

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا گرب - - گرب   10001000 دادعت   دادعت هبهب     5050 ** 5050 وو   گرب   گرب   10001000 دادعت   دادعت هبهب     9090 ** 9090 زیاس   زیاس پرک   پرک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هدعم 16  دنوس  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000760 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 16  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم - ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1616 هدعم   هدعم دنوس   دنوس ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یروتسیب 11  غیت  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000762 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیاس 11 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1 11 1 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لتاب  تسچ  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000757 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لتاب   لتاب تسچ   تسچ ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 1191 19

رادفاک رادفاک هشارت   هشارت  - - فاک فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول  - - پویت پویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددع مادک 100 ره  زا  -7.5-7- رادفاک هشارت  --- ددع مادک 20  ره  زا  2-3 فاک نودب  هشارت  هلول  ---- ددع  10  -- زیاس 16 پویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددع - 30 5 رادفاک هشارت 

1101093069000926 زاین :  هرامش 
دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   BL Lifesciences Pvt Ltd یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یکشزپ  پویت  تسچ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 8  هناثم  هیلخت  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 3  یحارج  دربراک  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5  یشوهیب  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 3 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 2  یحارج  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRUE ENTERPRIISE یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 7 زیاس رادفاک  لاریپسا  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRUE ENTERPRIISE یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 7/5 زیاس رادفاک  لاریپسا  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000229 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سالپ  تپس  یناس  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  نلاگ   lit 20 تازیهجت حوطس و  دربراک  دیسا  کیرتیس  هیاپ  رب  ادزدنگ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

دک 1 تراپ  ور  کاپ  هدنزاس  عجرم  تراپ  ور  کاپ  هدننک 
نلاگ 84 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نلاگ  دادعت 84  یرتیل  نلاگ 20  ساسارب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( HEMOCITRIC 50 % ) کیرتیس 50 دیسا  دیرخ 

.ددرگیم ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 6 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   حوطس   حوطس دربراک   دربراک دیسا   دیسا کیرتیس   کیرتیس هیاپ   هیاپ ربرب   ادزدنگ   ادزدنگ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6F زیاس اب  لارومف  ینایرش  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 
1101030686002891 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک یناساس  رمیلپ  نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MEDK GMBH یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 6 زیاس لارومف  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

982116F2122
ددع 300 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

6F زیاس اب  لارومف  ینایرش  تیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  هباشم .  دک  ناریا 

یرابتعا تروصب  دیرخ 

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب هباشم .  .  هباشم دکدک   ناریا   ناریا   66 FF زیاس   زیاس اباب   لارومف   لارومف ینایرش   ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 122122
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یروتسیب 15  غیت  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000765 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیاس 15 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

ساملس 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1515 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 123123

(( ههام ههام   66 تخادرپ   تخادرپ اباب   )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ههام تخادرپ 6  اب  ) یتسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000045 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یددع  ییاوقم 3600  نتراک  یکشزپ  دربراک  یلومعم  کیمردوپیه  فرصمرابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

نتراک 12,800 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1,224 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  هدیبات  کلیس  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 144 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  نولیان  هتشر  کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 2,220 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعونصم  بذج  لباق  خن  اب  نباپوس  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 936 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  نوخ  تسورکیم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  کزان  میخض و  فرصمرابکی  زر  نپ  نرد  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 100 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  لیاسو  کرام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  عیزوت  یگدنیامن  هدنشورف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یحارج  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000117 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 16 زیاس یکشزپ  ورک  رخوک  سنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لاسرا  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.تسا  ههام  لقادح 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ژاواگ  گنرس  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000754 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 1 ژاواگ فرصمرابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ژاواگ   ژاواگ گنرس   گنرس ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرابتعا - تخادرپ  دم - یا  زج  تکرش  لخاد - دیلوت  تفاب - رانک  یدرای  تناس 3  دناب 15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002887 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x270 cm زیاس هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دم - یا  زج  تکرش  لخاد - دیلوت  تفاب - رانک  یدرای  تناس 3  دناب 15  :: 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

تفاب تفاب رانک   رانک یدرای   یدرای تناس  33   تناس 1515 دناب   دناب ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یس  یس  گنرس 20  ددع   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000755 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنرس سلطا  ینوفلس  هتسب   cc 20 فرصمرابکی یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یسیس   یسیس     2020 گنرس   گنرس ددع   ددع   10001000 ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یس  یس  گنرس 50  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000756 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 50 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یسیس   یسیس     5050 گنرس   گنرس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا ناوختسا  ردوپ  تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000925 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   SENOBONE یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج   CORTICAL CANCELLOUS لدم یدپوترا  ناوختسا  ردوپ  تفارگ  الاک :  مان 

ناداپسا بط  نیبناهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک 
هبعج 6 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 19 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000843 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 200 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 130130

BIOMIMEBIOMIME  یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   1010 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   2 /752/75 x24 mmx24 mm  زیاس زیاس یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 131131
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  رتوک -  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000329 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WICKIMED SUPPLY COMPANY LIMITED هدنزاس عجرم   WP200-P20S لدم لیرتسا  فرصم  رابکی  رتوک  ملق  الاک :  مان 
نایناریا بط  نایتآ  هدننک 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکا  دح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا رتوک -  -  رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 132132
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیرو ینایرش و  الوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000059 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GR لدم زیاس 16  یکشزپ  ینایرش  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

نتراک 8,700 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GB لدم زیاس 16  یکشزپ  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 8,700 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  - 3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: 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

یدیرو یدیرو وو   ینایرش   ینایرش الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 133133
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - یرابتعا تخادرپ  یناتسا - یاه  هدننکدیلوت  طقف  - لاقتم دیفس  ، لاگیرت زبس  دیفس 75*75 -  زبس و  هیالود  تیشارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم 

1101030686002886 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   HARTMANN MOLINEA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   60x60 cm داعبا  MOLINEA PLUS رامیب زادناریز  الاک :  مان 
هسراپ بط  هعسوت  هدننک  هضرع 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: 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

دکدک ناریا   ناریا  - - یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ یناتسا - - یناتسا یاه   یاه هدننکدیلوت   هدننکدیلوت طقف   طقف -- لاقتم لاقتم دیفس   دیفس ،، لاگیرت لاگیرت زبس   زبس  -  - 7575 ** 7575 دیفس   دیفس وو   زبس   زبس هیالود   هیالود تیشارد   تیشارد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

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 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچ هدنزاس  روشک   LEPU هدنزاس عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب  یقورع  یبلق  دربراک   Orien یتسالپویژنآ گنیدیاگ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عجرم

1101030329000845 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 300 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

6je3.5-6jr4-6jl3.5 یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زوجمو  دیئات  طرش  هب  زکرم  زاینو  تساوخ  رد  قبط  زیاس  هس  رد  رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک   :: 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

راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092163000044 زاین :  هرامش 

راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 _ دنلب خیرات  الاب _  تفیک  رابنا _  هب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341767596 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  راوخرب - دابآ  تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45828251-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45823009-031 :: 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

عجرم عجرم نیچ   نیچ هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   LEPULEPU  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم یددع   یددع   11 یذغاک   یذغاک هتسب   هتسب یقورع   یقورع یبلق   یبلق دربراک   دربراک   OrienOrien یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ گنیدیاگ   گنیدیاگ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 135135

زیلاید زیلاید تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 136136
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  راردا  فرظ  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000753 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIWAN STANCH هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 800 تیفرظ یکیتسالپ  فرصم  رابکی  راردا  فرظ  الاک :  مان 

هیارآ ناروآایمیک  هدننک 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط راردا   راردا فرظ   فرظ ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 137137
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو 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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایژنرال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000574 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: 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

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت

138138
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشک هیال  کسام 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000391 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  imed یاراد هدننک  نیمات  ( یددع هاجنپ  هتسب  رازهوددادعت  یشک  هیال  هس  کسامرظندم   ) یهباشتدک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 5 تخادرپ هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهدوشیم  هدادتدوع  دشابنداتدروم  هنانچ 

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

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پپ یس  تازیهجت  مامت   -- دازون پپ  یس  تاموزلم  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000922 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رالیچلاش و نسحم  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER AND PAYKEL یتراجت مان  یتس  نتراک 5   BC353 لدم دازون  پپ  یس  تاموزلم  تس  الاک :  مان 

ناردارب
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشک رادشک هیال   هیال کسام  33 کسام ناونع : : ناونع 139139

پپپپ یسیس   تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت دازون   - - دازون پپپپ   یسیس   تاموزلم   تاموزلم تستس   ناونع : : ناونع 140140
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کارا ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JMS هاگتسد  bidry ردوپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091227000059 زاین :  هرامش 

کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ردام هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BELLCO هدنزاس عجرم   BIDRY یتراجت مان   g 750 یکیتسالپ هسیک  دصرد  زد 100 ردوپ  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

روشک یکشزپ  تازیهجت  ییوراد و  یصصخت 
هسیک 400 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

JMS هاگتسد  bidry ردوپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: 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

JMSJMS هاگتسد   هاگتسد   bidrybidry ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 141141
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000588 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رکذ  تاحیضوت  تمسقرد  دنرب  عون  - ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 142142
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینموما  ریما  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملق دادعت 8  هب  تسویپ  تسیل  هب  مالقا  حرش 

یرالاس یاقآ  هطوبرم 09151969356  سانشراک  هرامش 
1101093780000204 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TBL03100 SEL251 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 120 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225401-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

داح داح زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص تستس   ناونع : : ناونع 143143
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5  -- زیاس 6 نشور  زبس  گنیدیف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000923 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 6 زیاس نشور  زبس  گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 5 یسوط گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  رتسلب 1 زیاس 30  یکشزپ  لاتکر  دنوس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشور نشور زبس   زبس گنیدیف   گنیدیف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 144144
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   40 دادعت نربمم 20*40   - 30 دادعت نربمم 30*20  دادعت 20- نربمم 10*15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000705 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاس دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 51834   20x40 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاس دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 42813   20x30 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تفاب زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 36111   10x15 mm زیاس  CenoMembrane یناسنا اشنم  یکشزپنادند  یششوپ  تفارگ  الاک :  مان 

CENOMEMBRANE یتراجت مان  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغ  دادعت 20و  نربمم 10*15  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  الاک  ملق  هعلاطم و 3  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 145145
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  تهج  یحارج  راد  دنب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002892 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوت مایتلا  لیرتسا  زاگ  دناب و  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  مایتلا  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  راد  دنب  هیال  هس  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هبعج 30,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا.تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed تیاسرد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک.دوش  تسویپروتکاف  شیپ.یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دشابیم ددع  دادعت..هدنشورف 30000  هدهعب  لمح  هنیزه..تسا  یمازلا  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا..ناتسا  لخاد  هدننک 

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا تهج   تهج یحارج   یحارج راد   راد دنب   دنب هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 146146
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لانیاپسا 26  نزوس  ددع   150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000764 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رجت تراجت  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOP یتراجت مان  یددع  هتسب 1   Gx89 mm 26 زیاس لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 147147
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یلعوب ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هناخوراد  زاین  دروم  یکشزپ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003896000032 زاین :  هرامش 

لیبدرا یلعوبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 800  یکشزپ  دربراک  یمسالات  فرصمرابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ردو  هدیدرگ  تکرش  رهم  هب  روهمم  یراذگ  تمیق  زا  سپو  هعلاطم  یتسویپ  تسیل  دشاب  یم  هباشم  هناماس  رد  هدش  یراذگ  راب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  راب 

5613643197 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  یدازآ  کراپ  یوربور  ملعم  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234949-045  ، 33252252-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233055-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک یمسالات   یمسالات فرصمرابکی   فرصمرابکی نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا ناونع : : ناونع 148148
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زمرق  نوتالن  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000758 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
MTM لاکیدم ذغاک  اب  ینلیتا  یلپ  هتسب  زمرق  نوتالن  راردا  هیلخت  دنوس  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدننک  تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

زمرق زمرق نوتالن   نوتالن ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 149149
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RCYS کرام ددع  دادعت 60  یددع  لیرتسا 35   mm 6*4 یتسوپ رلیتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000892 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
تسیز هدنزاس  عجرم  لینوینمآ  یتراجت  مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   5x5 cm زیاس لیرتسا  هدش  کشخ  دصرد  نوینمآ 100  یتسوپ  تفارگ  الاک :  مان 

رفلین ناروانف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رفلین  ناروانف 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابهتسا ناتسرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090466000048 زاین :  هرامش 

نابهتسا دیدج  نابهتسا  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   High Flux Dialyzers لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * هدش هدافتسا  کرتشم  دک  ناریا  زا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدما  تسویپ  لیافرد  لماکروطب  تساوخرد  رادقمو  تاحیضوت 

7451777953 یتسپ :  دک  یمالسا ،  ادازآ  هاگشناد  زا  دعب  ع - )  ) اضر ماما  راولب  نابهتسا -  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53223411-071  ، 53229004-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223055-071 :: 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

RCYSRCYS کرام   کرام ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت یددع   یددع   3535 لیرتسا   لیرتسا   mmmm  66 ** یتسوپ  44 یتسوپ رلیتسا   رلیتسا ناونع : : ناونع 150150

زیلاید زیلاید لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 151151
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وهالاد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوش یس  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ECG هاگتسد
تخت رانک  روتینام 

1201030589000008 زاین :  هرامش 
وهالاد ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

لوز کوش  یس  ید  هاگتسد  دادعت 3  - 
ECG هاگتسد دادعت 4 

تخت رانک  روتینام  هاگتسد  دادعت 2 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

وهالاد رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب عمجرس  تروص  هب  لایر و  هب  اه  تمیق 

ددرگ 09188342335 گنهامه  یتایح  یاقآ  زادرپراک  اب  تخادرپ  تهج 

6766113117 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  بنج  البرک -  هار  خ  برغدنرک -  وهالاد ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43724774-083  ، 43724643-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43724643-083 :: 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

تخت تخت رانک   رانک روتینام   روتینام   ECGECG هاگتسد   هاگتسد کوش   کوش یسیس   یدید   ناونع : : ناونع 152152
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  هفرط - کی  هچیرد  اب  هار  ود  سوپاتخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002896 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  هداس 20*10 -  لس  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002895 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک  دمایرآ  ناشرا  هدننک  هضرع  عجرم   GELITAMEDICAL هدنزاس عجرم   GC-535 لدم یحارج  بذج  لباق  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط کیکی   هچیرد   هچیرد اباب   هار   هار ودود   سوپاتخا   سوپاتخا ناونع : : ناونع 153153

1010 ** 2020 هداس   هداس لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 154154
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یلعوب ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ت یم  هباشم  هناماس  رد  هدش  جرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003896000033 زاین :  هرامش 

لیبدرا یلعوبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب  لدم 01  رامیب  ندب  هب  نوخ  لاقتنا  یارب  یطابترا  هلیسو  تیسوکل  نوخ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  هناماس  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  هطوبرم  مرف  رد  یراذگ  تمیق  هب  تبسن  زکرم  زاین  دروم  مالقا  یسرربو  تیور  زا  سپ  ناگدننک  نیماب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن 045-33251926 لصاح  سامت  یلعوب  ناتسرامیب  هناخوراد  اب  مزال  یصصخت  تاحیضوت  هنوگره  یارب  ودنیامن 

5613643197 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  یدازآ  کراپ  یوربور  ملعم  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234949-045  ، 33252252-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233055-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لانیاپسا - لدین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 100  زیاس 24  - ددع دادعت 100  زیاس 18  - ددع دادعت 300  زیاس 22 

1101030686002894 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مئاق بط  نایور  هدننک  هضرع  عجرم  لدین  لانیاپسا  لدم  فرصم  رابکی  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  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

رامیب رامیب ندب   ندب هبهب   نوخ   نوخ لاقتنا   لاقتنا یارب   یارب یطابترا   یطابترا هلیسو   هلیسو تیسوکل   تیسوکل نوخ   نوخ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 155155

فرصم فرصم رابکی   رابکی شکم   شکم وو   قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 156156
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000540 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییوراد هدننک  هضرع  عجرم   CHANGSUNG SOFTGEL SYSTEM LTD هدنزاس عجرم   GICSUPRA II لدم مرن  ینیتالژ  لوسپک  نک  کشخ  ینیس  الاک :  مان 

ونیم یتشادهب  یشیارآ و  و 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09916945461

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: 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

مرن مرن ینیتالژ   ینیتالژ لوسپک   لوسپک نکنک   کشخ   کشخ ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 157157
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یهاگشیامزا  یفرصم  دراوم  ملق  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داشهب یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهفصا  زیهجت  داشهب  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج   BTI-110-3 لدم  ELISA عون  TSH تیک الاک :  مان 

ناهفصا زیهجت 
هتسب 56 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراکداتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: 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

ELISAELISA  عون عون   TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 158158
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  لکشم  پمپ  رگا  دشاب  راد  پمپ  رکنات  امتح   ، ناتسرامیب هدافتسا  تهج  عیام  نژیسکا  مرگولیک  رادقم 20000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیم 09163500622 هداد  تدوع  نیشام 

1101096039000149 زاین :  هرامش 
یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 
مرگولیک 20,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب سامت  هرامش  روتکاف  شیپرد  دشاب ، یم  نارامیب  هدافتسا  تهج  نژیسکا   ، هیلخت تهج  دشاب  راد  پمپ  رکنات  امتح  تسا ،  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  طرش  هب  هامکی  زا  سپ  باسح  هیوست   ، ددرگ یرازگ 

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا مرگولیک   مرگولیک 2000020000 رادقم   رادقم ناونع : : ناونع 159159
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الق قآ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  تاصخشم و  قبط  ناتسمز 1401  زکرم  یکشزپنادند  تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091589000029 زاین :  هرامش 

الق قا  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سرا شارت  نادند  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  سرا  شارت  نادند  دیما  هدنزاس  عجرم  چیواک  یتراجت  مان   OK002 لدم یکشزپنادند  نتاب  شوپ  لگنآ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

الق قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  لمح  هنیزه.ددرگ  تبثروتکاف  رددیاب  زین   irc دک  IMED هناماسرد تبث  تروص  ردو  تسیمازلا  روتکاف  رد  هدش  تبث  مالقا  هیلکرد  دنرب  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ.هباشم  دک  ناریا  .تسا  هدنشورف 

4931743959 یتسپ :  دک  یمومع ،  هناخباتک  بنج  ینیمخ  ماما  نابایخ  الق ،  قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34525915-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34523000-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  لاسگرزب -  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000330 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند نتاب   نتاب شوپ   شوپ لگنآ   لگنآ ناونع : : ناونع 160160

لاسگرزب لاسگرزب صوصخم   صوصخم هبل   هبل کیکی   رتوک   رتوک ورتکلا   ورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 16 116 1
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ  - دمیا یراذگراب  ریاودیاگ 0/014 -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000544 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Traxcess 14EX لدم یزغم  ریاودیاگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/0140/0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 162162
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زاریش یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 110*70 مرگ  فافش 28  یرواک  نولیان  هسیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091041000047 زاین :  هرامش 

زاریش ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زیاس 110*70 مرگ  فافش 28  یرواک  نولیان  هسیک  دیرخ  - 

نیمالم کیتسالپ و  الاک :  هورگ 
ولیک  1,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یداهنشیپ  دک  ناریا  همیمض  رداص و  روتکاف  شیپ  امتح  نمض  رد  ههام و  تخادرپ 3 نامز  دقنریغ و  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7195615878 یتسپ :  دک  رهم ،  راولب  شبن  تشدرصق  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280802-071  ، 36263192-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36280802-071 :: 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

یراس ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سکیرتنس 20000  دیارولف  شینراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094383000007 زاین :  هرامش 

ناردنزام یراس    ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ هنومن  قبط  سکیرتنس  شینراو  - 
یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  20,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  یتسویپ  هنومن  قبط  سکیرتنس  شینراو  مالعتسا  موس  هلحرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816711447 یتسپ :  دک  یراس ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  دنبهش  نابایخ  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33398912-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33398046-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

7070 ** 1 101 10 زیاس   زیاس مرگ   مرگ   2828 فافش   فافش یرواک   یرواک نولیان   نولیان هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

ددع ددع   2 000020000 سکیرتنس   سکیرتنس دیارولف   دیارولف شینراو   شینراو ناونع : : ناونع 164164
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دنامسپ 1  هدنرادهگن  سکاب  / ددع دادعت 36  زیاس 5*10*10  یبرس  رجآ  / ددع روتارنژ 1  یرادهگن  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000953 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امن وترپ  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  امن  وترپ  دیون  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   60x100 cm زیاس شوپور  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم و یآ  زوجم  هئارا  هباشم / دکناریا  / ددع دنامسپ 1  هدنرادهگن  سکاب  / ددع دادعت 36  زیاس 5*10*10  یبرس  رجآ  / ددع روتارنژ 1  یرادهگن  سکاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  / ههام هیوست 3 / یمسر روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / یمتا یژرنا 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنامسپ دنامسپ هدنرادهگن   هدنرادهگن سکاب   سکاب یبرس  // یبرس رجآ   رجآ // روتارنژ   روتارنژ یرادهگن   یرادهگن سکاب   سکاب شوپور -  -  شوپور یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یبرس   یبرس ظافح   ظافح ناونع : : ناونع 165165
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ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ARTIMES-APOLLO-MINITERK- تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  هئارا  - هدشرکذدات دروم  یاهدنرباب   - نلاب زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SAPHAIRE-LEPO-EMERGE-HELIX

1101092789000249 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   2x12 mm زیاس لدم 2012-801  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   MEDICAL

ددع 290 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   3/25x15 mm زیاس لدم 802-3215  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 290 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا هناماس  رد  دنرب  عون  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  -- ههام یلا 7  تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

ARTIMES-APOLLO-MINITERK-ARTIMES-APOLLO-MINITERK- تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا -- هدشرکذدات هدشرکذدات دروم   دروم یاهدنرباب   یاهدنرباب  - - نلاب نلاب زاین   زاین ناونع : : ناونع
SAPHAIRE-LEPO-EMERGE-HELIXSAPHAIRE-LEPO-EMERGE-HELIX

166166
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج تالا  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000119 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
الاک دروم  لماش 26  تسویپ  رد  لماک  حرش  - 
( ددرگ جرد  روتکاف  رد  تسیابیم   IRC دک )

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشاب یتناراگ  لاس  لقادح 5 یاراد  تسیاب  یم  مالقا  -3
دشابیم ههام  هس  هیوست  -4

دشاب  IMED رد تبث  یگدنیامن  یاراد  قوف  مالقا  یارب  تسیابیم  هدننک  نیمات  -5

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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

یحارج یحارج تالا   تالا رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 167167
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب یلیم 100  نیزانفرپ 4  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000100 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  نیزانفرپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 4 زد صرق  نیزانفرپ  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب   100100 یلیم   یلیم   44 نیزانفرپ   نیزانفرپ صرق   صرق ناونع : : ناونع 168168

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض سانجا   سانجا ریواصت   ریواصت ددرگ -  -  ددرگ همیمض   همیمض سامت   سامت هرامش   هرامش روتکاف +  +  روتکاف شیپ   شیپ یرتیل   یرتیل   3030 وو     33 ، ، 55 ، ، 11 سکابوکد   سکابوکد ناونع : : ناونع 169169
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یرتیل 3 و 30  ، 5 سکابوکد 1 ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سانجا  ریواصت  ددرگ -  همیمض  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000529 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیتم روآ  ون  ناشیدنا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   Lit 3 مجح  ABS یکشزپ رازبا  یرو  هطوغ  فرظ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیتم روآ  ون  ناشیدنا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   lit 5 مجح  ABS یکشزپ رازبا  یرو  هطوغ  فرظ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیتم روآ  ون  ناشیدنا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   lit 30 مجح  ABS یکشزپ رازبا  یرو  هطوغ  فرظ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
انیس هدننک  هضرع  عجرم   OCC هدنزاس عجرم   OROCID MULTISEPT یتراجت مان   Lit 1 مجح یکشزپ  رازبا  ینوفع  دض  وشتسش و  یکیتسالپ  فرظ  الاک :  مان 

هتفرشیپ رتسگ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  لاور  قبط  ههام  یدهعت 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  لاسرا  تدوع و  هنومن و  لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

لدمحر 09366116863 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  نیزارپوئلف 100  یرت  لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا ههباشم  دک  ناریا 

1101004588000099 زاین :  هرامش 
یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وپد نوتولورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   mg 500 زد یقیرزت  لوپمآ  لکش  یناسنا  یوراد  تآورپاک  نورتسژورپ  یسکوردیه  الاک :  مان 
نایسراپ ریاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات   - رابنا برد  لیوحت  هتسب - نیزارپوئلفیرت 100  لوپمآ  تساوخرد   - تسا ههباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

تسا تسا ههباشم   ههباشم دکدک   ناریا   ناریا هتسب   هتسب   100100 نیزارپوئلف   نیزارپوئلف یرت   یرت لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 170170
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا کالپ  چیپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000118 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
گرب رد 5  الاک  ملق  لماش 45  تسویپ  رد  لماک  حرش  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  45 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشاب  IMED رد تبث  زاجم و  یگدنیامن  یاراد  قوف  مالقا  یارب  تسیابیم  هدننک  نیمات  -3
دشابیم ههام  هس  هیوست  -4

تسیمازلا روتکاف  رد  IRC دک جرد  -5

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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

یدپوترا یدپوترا کالپ   کالپ وو   چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 171171
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یتشادهب  یاه  هبنپ  فلتخم  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000341 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتشادهب هبنپ  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپسا  اکیار  یتشادهب  هبنپ  هدنزاس  عجرم  وناکیار  یتراجت  مان   g 50 یکیتسالپ هسیک  لیفوردیه  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

اناداپسا اکیار 
هسیک 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  یتساوخرد  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  قیقد  هعلاطم  دنوشیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب 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

gg  5050 یکیتسالپ   یکیتسالپ هسیک   هسیک لیفوردیه   لیفوردیه یتشادهب   یتشادهب هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 172172
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعمدنوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000589 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 12  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 18  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شو  رف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

ههام تخادرپ 6
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدعمدنوس هدعمدنوس ناونع : : ناونع 173173
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003020 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  تسویپ  یاه  سکع  قبط  خرچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003026 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نادرگ یاه  خرچ  ینواعت  الاک  لمح   cm 13 یگنیربلب تباث  خرچ  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 174174

cmcm  1313  یگنیربلب یگنیربلب تباث   تباث خرچ   خرچ ناونع : : ناونع 175175

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

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

زا 204 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z4vu559vfqvke?user=73474&ntc=6094131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094131?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2m2qcl4gvn4f?user=73474&ntc=6094149
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094149?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یاهدناب  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000340 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   Cramer هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج  دک 235212   5x457 cm زیاس یبط  یشک  دناب  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  یتساوخرد  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  قیقد  هعلاطم  دنوشیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب 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 زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یاهدناب   یاهدناب عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  هنیاعم  تس  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000324 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
راونا شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم  یکیتسالپ  هبعج  یدنب  هتسب  عون   OTA2 لدم لیتسا 316  سنج  یبیج  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

ناجیابرذآ راونا  شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  راونا  شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم   OPTAO لدم یکشزپ  مشچ  پوکسوملاتفآ  هاگتسد  الاک :  مان 

ناجیابرذآ راونا  شبات  یراجت  دیلوت و  یسدنهم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش زور  تمیق 45  رابتعا  لقادح  سانشراک  دیئات  الاک و  هنومن  هدهاشم  اب  دیرخ.رهشمالسا  لیوحت  لحم.تسا  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا تمالع  یاراد.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  اه  مرف  تسویپ و  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ پوکسوملاتفآ   پوکسوملاتفآ هاگتسد   هاگتسد لیتسا - - لیتسا سنج   سنج یبیج   یبیج پوکسوتا   پوکسوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 177177

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003019 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادر 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 178178
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کوش متسیس  یاراد 

یتظافح  سالک  یاراد   IP55
مونورتم  یاراد   CPR

رکیم سیپ  سلاپ  فذح  صیخشت و  تیلباق  یاراد 
1101001105002883 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبلق کوشورتکلا  لباترپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک  تسویپ و  تسیل  طیارش  اب  قباطم  هلحرم  هب  هلحرم  هدافتسا  یامنهار  یولبات  ظفاحم و  فیک  یراوید ، هدنرادهگن  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61630486-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یاراد یاراد مونورتم   مونورتم یاراد   یاراد   CPRCPR یتظافح   یتظافح سالک   سالک یاراد   یاراد   IP55IP55 کوش   کوش متسیس   متسیس یاراد   یاراد کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع
رکیم رکیم سیپ   سیپ سلاپ   سلاپ فذح   فذح وو   صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق

179179
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یاهتکویژنآ  فلتخم  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000339 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIFLEX یتراجت مان  یددع  نتراک 500  دک 87620  یکشزپ  یبآ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  یتساوخرد  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  قیقد  هعلاطم  دنوشیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب 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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003017 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یاهتکویژنآ   یاهتکویژنآ فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یحارج  یاه  شکتسد  فلتخم  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000343 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نمس کاپ  ییاوقم  هبعج  یمومع  دربراک  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست.تسیمازلا 5 هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تبث  یضرف  دک  کی  اب  یتساوخرد  یاه  شکتسد  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تولیاپ 50 ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000813 زاین :  هرامش 

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

ددع 30 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یحارج   یحارج یاه   یاه شکتسد   شکتسد فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 182182

5050 تولیاپ   تولیاپ ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

11cm لارومف تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000554 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PRELUDE یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  STANDARD PRO-11cm-0.038 لدم لارومف  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

لاکیدم تیرم  هدنزاس  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  رتسگ  مج  بط  زارف 
هبعج 1,500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   PRELUDE یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   7F زیاس  STANDARD PRO-11cm-0.038 لدم لارومف  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

لاکیدم تیرم  هدنزاس  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  رتسگ  مج  بط  زارف 
هبعج 300 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 6  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

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

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

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

111 1 cmcm  لارومف لارومف تیش   تیش ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Alvision یفارگویژنآ رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000590 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ALVIMEDICA TIBBI URUNLER هدنزاس عجرم   ALVIMEDICA یتراجت مان   Alvision لدم  Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  الاک :  مان 

دمراف ونیز  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAN VE DIS TICARET A.S
ددع 50 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Alvis ionAlvis ion یفارگویژنآ یفارگویژنآ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس وشتسش 500  مرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000102 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  کت  یتیگ  هدنزاس  عجرم  دیارلک  میدس  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یرطب  دصرد  زد 5 وشتسش  مرس  دیارلک  میدس  الاک :  مان 

زربلا کت  یتیگ  هدننک 
یرطب 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس فرصم 2  خیرات   - رابنا برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

مرس مرس   500500 وشتسش   وشتسش مرس   مرس ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یاهراردا  هسیک  فلتخم  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000346 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب   cc 2000 تیفرظ یکشزپ  لاسگرزب  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست.تسیمازلا 5 هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تبث  یضرف  دک  کی  اب  هدش  هتساوخ  یاهراردا  هسیک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم  .دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام 

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 زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب یاهراردا   یاهراردا هسیک   هسیک فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000047 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا هدنزاس  عجرم  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 26/5 زیاس یدپوترا  یحارج  یکشزپ  یکشزپ  شکچ  الاک :  مان 

دک 22-200-33 لادم  سراپ  یحارج 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  لیوحت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج یکشزپ   یکشزپ یکشزپ   یکشزپ شکچ   شکچ ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یتسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003896000034 زاین :  هرامش 

لیبدرا یلعوبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 100  نتراک 16   cc 5 قیرزت هداس  یطورخم  لاصتا  یاراد  هکت  هس  فرصمرابکی  یدلج  ریز  گنرس  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تمیق  داهنشیپ  هب  تبسن  ناتسرامیب  نیا  زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  تیور  اب  هدننک  نیمات  تکرش  هدوب  هباشم  هناماس  رد  هدش  رد ج  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگ  راب  هناماس  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  هطوبرم  مرف 

5613643197 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  یدازآ  کراپ  یوربور  ملعم  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234949-045  ، 33252252-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233055-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا   . تسویپ تاصخشم  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005471000021 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  کتاو  هدنزاس  عجرم   PCH-2500 (SC  ) لدم یکشزپنادند  لاتیجید  یرتمولافس  سکروناپ و  تباث  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

هوژپ نامرد  نیرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  یادتبا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225454-035 :: 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

یطورخم یطورخم لاصتا   لاصتا یاراد   یاراد هکت   هکت هسهس   فرصمرابکی   فرصمرابکی یدلج   یدلج ریز   ریز گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 189189

یکشزپنادند یکشزپنادند لاتیجید   لاتیجید یرتمولافس   یرتمولافس وو   سکروناپ   سکروناپ تباث   تباث یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 190190

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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPRAFLEX CRUZ لدم  2/25x28 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا 

1101030329000846 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ بلق  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   CONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2/25x28 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  زوجمو  تلود  تاکرادت  هناماس  قبطزکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  صخشم  یاهزیاس  رد  نلابو  ییوراد  تنتسا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئات  دروم  یاهزیاس  زا  یکشزپ 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم   2 /252/25 x28 mmx28 mm  زیاس زیاس یقورع   یقورع یبلق   یبلق یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا   NC CleverNC Clever  لدم لدم   1010 x3 mmx3 mm  زیاس زیاس یقورع   یقورع یبلق   یبلق یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
SUPRAFLEX CRUZSUPRAFLEX CRUZ

191191
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IMED- یاراد یناریاددع  2000 مادکرهزا فا  یت  یا  نارب و  یب  هاگتسد  صوصخمزیلاید  تس  - زیلاید یفاص  تراک 650- انر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق عیزوت  هکبش  - ینف تاصخشم  - تلاصا بسچرب  IRC

1101030522000164 زاین :  هرامش 
رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   INSPRAMED COMPANY هدنزاس عجرم   INSPRACART یتراجت مان  یددع  نتراک 10   g 650 لدم میدس  تانبرک  یب  ردوپ  جیرتراک  الاک :  مان 
راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   BBRAUN AVITUM AG هدنزاس عجرم   BBRAUN یتراجت مان   DiaStream classic 7211512 لدم  HDF-Online زیلاید یفاص  تس  الاک :  مان 
زیهجت زیلاید  هدننک 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نماث یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  سنوت  هدنزاس  روشک   BAXTER هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 80   I لدم درز  گنیر  لوپ  اب  یقافص  زیلاید  تس  الاک :  مان 
تس 2,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  ههام  نیگنایم 4  روط  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   میدس - - میدس تانبرک   تانبرک یبیب   ردوپ   ردوپ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 192192
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یسوط 30  پویت  نشکاس  ددع  دیرخ 3300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000345 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج  زیاس 32  پویت  لاتکر  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب ،  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  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

ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش یج 500  نیلیفوئت  تبرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000101 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شخپوراد یتراجت  مان  دقاف   ml 120 یا هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج   mg+30 mg\5 ml 50 زد تبرش  یج  نیلیفوئت  الاک :  مان 

یرطب 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات   - رابنا برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

3030 یسوط   یسوط پویت   پویت نشکاس   نشکاس ددع   ددع   33003300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193

هشیش هشیش   500500 یجیج   نیلیفوئت   نیلیفوئت تبرش   تبرش ناونع : : ناونع 194194
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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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف  - ددع هس 3 زیاس 1- چناپ  نوسیرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش

1101091684001170 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   mm 1 زیاس باصعا  یحارج  رد  ناوختسا  فیرظ  تاعطق  نتشادرب  دربراک  هجرد  الابرس 40  نوسیرک  چناپ  الاک :  مان 
لادم سراپ  یحارج  رازبا 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  -64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چناپ چناپ نوسیرک   نوسیرک ناونع : : ناونع 195195
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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 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(adult  ) لاسگرزب هلول  کت  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000374 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(adult  ) لاسگرزب هلول  کت  فاک   :: 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

جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  رفص -  زیاس  دازون  یالوناک  لازان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000166 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANYOU هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 100  دازون  زیاس  نژیسکا  لازان  الوناک  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف   imed تیاس رد  دیلوت  ای  عیزوت  یگدنیامن 

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

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( adultadult  ) ) لاسگرزب لاسگرزب هلول   هلول کتکت   فاک   فاک ناونع : : ناونع 196196

رفص رفص زیاس   زیاس دازون   دازون یالوناک   یالوناک لازان   لازان ناونع : : ناونع 197197
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد شک  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000600 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هتسب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هتسب 200,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هب  هنومن  یگداما  مالعا  زا  لبق  هدنشورف / هدهعب  لمح  هنیزه  ههام /  هیوست 6  .تسا / یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  راد /  شک  هیال  هس  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ لاسرا  دیئات  تهج 

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعم فرصمرابکی  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000601 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 25,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام /  هیوست 6  تسا / یمزالا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد شکشک   هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 198198

یلومعم یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 199199

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد 120 شک  نیتسا  لیرتسا  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000599 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
حارج نایبت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  حارج  نایبت  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   XL زیاس لدم 01  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./ دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام /  هیوست 7  .تسا / یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصالا  راد 120 /  شک  نیتسا  لیرتسا  حارج  ناگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PICC یزکرم دیرو  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000280 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 5  هبعج  دک 22-1261  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

120120 راد   راد شکشک   نیتسا   نیتسا لیرتسا   لیرتسا حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 200200

PICCPICC  یزکرم یزکرم دیرو   دیرو رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یتسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003896000035 زاین :  هرامش 

لیبدرا یلعوبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  بط  نیمث  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لافطا  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  تبسن  زکرم  زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  تیور  اب  دنناوت  یم  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  هدوب ،  هباشم  هناماس  رد  هدش  جرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوراد 33231129 045 زادرپراک  هناخوراد 33251926 045  .دنیامن  مادقا  هدننک  نیمات  تکرش  رهم  هب  روهمم  هطوبرم  مرف  رد  تمیق 

5613643197 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  یدازآ  کراپ  یوربور  ملعم  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234949-045  ، 33252252-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233055-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 202202

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتتکافشیپ دمیا - یراذگراب  هباشمدک  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000545 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TANUS OPTIMA لدم ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتتکافشیپ .تسیمازلاروتتکافشیپ دمیا - - دمیا یراذگراب   یراذگراب هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 203203

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4008S Classic basic version لدم یکشزپ  زیلاید  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000239 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS یتراجت مان   4008S Classic basic version لدم یکشزپ  زیلاید  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح  IRC,UID یاهدک تلاصا و  بسچرب  - هدننک نیمات  اب  بصن  هیلخت و   ، لمح هنیزه  ددرگ - یراذگراب  امازلا  روتکاف  شیپ  ودمیآ  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155097128 ددرگ یرازگراب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

40084008 S Class ic  bas ic  vers ionS Class ic  bas ic  vers ion لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ زیلاید   زیلاید هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 204204

رادگب رادگب لاسگرزب   لاسگرزب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   لاسگرزب -  -  لاسگرزب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ینوکیلس -  -  ینوکیلس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتنا لایرتکاب و  یتنا  رتلیف  رادگب -  لاسگرزب  یموطرخ  هلول  تس  لاسگرزب -  نژیسکا  کسام  ینوکیلس -  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا برد  لیوحت  ههام - تخادرپ 10  سوریو -

1101091090000074 زاین :  هرامش 
دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مان  NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD هدنزاس عجرم  زیاس 3   BOT108002 لدم نوکیلیس  مامت  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEK یتراجت

ددع 700 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

مان  NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD هدنزاس عجرم  زیاس 4   BOT108002 لدم نوکیلیس  مامت  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEK یتراجت

ددع 700 دادعت : 
1401/10/22 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 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 1111  لاسگرزب  زیاس   ICU دربراک تیگوراک  رتاو  کی  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تروئآ
تس 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MN136 لدم یشوهیب  دربراک   HME لاریو لایرتکاب و  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 204 ھحفص 167 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8av6pvwjrkgrv?user=73474&ntc=6094518
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094518?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   120 دادعت یچگ 15  ریز  باروج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000707 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش رازبا   15x500 cm زیاس هبنپ  دصرد  هداس 100 یخن  تنیگاتسا  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   120 دادعت یچگ 15  ریز  باروج   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   12 0120 دادعت دادعت   1515 یچگ   یچگ ریز   ریز باروج   باروج ناونع : : ناونع 206206
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000259 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  یدیرو  ینایرش  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 2,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350   GS لدم زیاس 16  یکشزپ  ولقود  ینایرش  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد لاور  قبط  هیوست  - هدنشورفاب لمح  هنیزه  - فاوخ تشادهب  هکبش  رابنا  لیوحت  - لاسود لقادح  اضقنا  خیرات  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 207207
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یفارگویژنا  هاگتسد  تهج  ECG لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001085 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BEIJING RONGRUI هدنزاس عجرم  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   SAADAT ECG REK3090B یکشم درگ  تکوس  دیل  لباک 3  کنارت  طبار  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CENTURY SCI AND TECH CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  تسیمازلا 09197086240 IMD_IRC زوجم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپ روتینام  تهج  نیپ  بورپ 20 نشنتکا  - ددع نیپ 10 بورپ 14 نشنتکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001083 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS Neo لدم گنیروتینام  هاگتسد  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  تسویپ  تسیمازلا  IMD_IRC زوجم یقداص  09197086240 هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یفارگویژنا   یفارگویژنا هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج ECGECG لباک لباک ناونع : : ناونع 208208

نیپ نیپ 2020 بورپ   بورپ نشنتکا   نشنتکا -- ددع ددع 1010 نیپ   نیپ 1414 بورپ   بورپ نشنتکا   نشنتکا ناونع : : ناونع 209209
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپروتینام تهجرامیبدیل  لباک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001082 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   YI لدم گنیروتینام  هاگتسد  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا IMD_IRC زوجمددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک هاگتمادن  رد  لیوحت  تسویپ -  یتایلام  تخادرپ  تادنتسم  لاس -  ود  اضقنا  خیرات  هریغ  نیرفن و  یپا  لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003523000968 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یوارهز یزاسوراد  یا  هشیش  فرظ  تبرش  تناروتکپسکا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدنیوپروتینام ناگدنیوپروتینام تهجرامیبدیل   تهجرامیبدیل 55 لباک   لباک ناونع : : ناونع 2 102 10

نیرفن نیرفن یپا   یپا لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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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 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یتفج  فرصمرابکی 50  شکتسد  تفج  دیرخ 4000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000344 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوتول یددع  ینولیان 100  هتسب  فرصمرابکی  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب ،  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  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

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000994 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنرس دزی  یددع  نتراک 300   ml 20 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپزاب 6  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفج یتفج   5050 فرصمرابکی   فرصمرابکی شکتسد   شکتسد تفج   تفج   40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 122 12

2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 2 132 13

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 0146047 هرامش  هب  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001028 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بط یحطبا  هدننک  هضرع  عجرم  کدیان  یتراجت  مان   SC-1600P لدم یکشزپ  مشچ  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 2 142 14
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط   COOK کرام یرکب  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  45

1101095112000793 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

.SCW MEDICATH Ltd هدنزاس عجرم   SCW یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   CVB-18F-II لدم  mm 80 زیاس نامیاز  نانز و  ینوکیلیس  نلاب  الاک :  مان 
نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط   COOK کرام یرکب  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   COOKCOOK  کرام کرام یرکب   یرکب نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545

2 152 15
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لیبدرا ینیسحازریم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  تینوی  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005548000003 زاین :  هرامش 

لیبدرا ینیسحازریم  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نارهت سوت  نادند  یناگرزاب  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  سوتند  یتراجت  مان   Extra 3006 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  تینوی  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5618755545 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  هرامش 1  هافر  هاگشورف  بنج  داهج  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33819089-045  ، 33819048-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33809050-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6094733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یموتسورفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001048 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   OPTI MED یتراجت مان  یتس  ییاوقم 5  هبعج   AB-006-011 لدم یژولوروا  یموتسورفن  تس  الاک :  مان 

هبعج 140 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکشزپنادند   یکشزپنادند تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 162 16

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یموتسورفن   یموتسورفن تستس   ناونع : : ناونع 2 172 17
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  جرال  زیاس  ایفلد  الیف  دنبندرگ  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000770 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لالج دواد  هدننک  هضرع  عجرم  یدنو  لالج  دواد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 1  هبعج   L زیاس ایفلد 205  الیف  لدم  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

یدنو
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جرال   جرال زیاس   زیاس ایفلد   ایفلد الیف   الیف دنبندرگ   دنبندرگ ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 2 182 18
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناوختسا تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000283 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   cc 10 لایو دک 29565   mm 10-2 زیاس  Demineralized Cortical Cancellous Chips یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب  زاس  دننامه 
لایو 150 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دننامه هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 5  هتسب  دک 29092   5x35 mm زیاس  Cancellous Matchstick یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  تفاب  زاس 
هتسب 150 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  شیک  تفاب  زاس  دننامه  هدنزاس  عجرم   cc 1 یطوق دک 19712  زیاس  دقاف   CenoBone Putty یناسنا اشنم  یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

شیک تفاب  زاس  دننامه  هدننک 
یطوق 150 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسح  رب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  ، دشابیم ههام  تخادرپ 2 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناوختسا یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 2 192 19
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  سپیلیف  کوش  یش  ید  ذغاک  لور   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000772 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   50x100 mm زیاس  Nihon-kohden یلبق کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم - ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تکرش  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سپیلیف   سپیلیف کوش   کوش یشیش   یدید   ذغاک   ذغاک لور   لور   100100 ناونع : : ناونع 220220
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یژولورا یوش  تسش و  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002472 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  لدم 59933046  یکشزپ  یژولوروا  تس  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/11/10 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  ههام  تخادرپ 9   :: 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

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . یژولورا یژولورا یوش   یوش وو   تسش   تسش مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

22122 1
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یجنران 16  نوتالن  دنوس  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000767 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1616 یجنران   یجنران نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 222222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  جرال  سکیا  زیاس  ایفلد  الیف  دنبندرگ  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000771 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناتسربط تراجت  اسریا  هدننک  هضرع  عجرم   VARITEKS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب  ایفلد 205  الیف  لدم  یدپوترا  یبط  دنب  ندرگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

ایفلد ایفلد الیف   الیف دنبندرگ   دنبندرگ ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 223223
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یطخ  جیرتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001049 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   Johnson AND Johnson یتراجت مان   TRD75 دک یشرب  یطخ -  رلپاتسا  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطخ یطخ جیرتاک   جیرتاک ناونع : : ناونع 224224

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

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

زا 204 ھحفص 182 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8zg2jvnru442a?user=73474&ntc=6094765
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094765?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دیفس 12  نوتالن  دنوس  ددع   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000768 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم - ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1212 دیفس   دیفس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ددع   ددع   10001000 ناونع : : ناونع 225225

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یبآ 8  نوتالن  دنوس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000769 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   88 یبآ   یبآ نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 226226

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  -50 دادعت هوزر 2  لوف  نیپ  -50 دادعت هوزر 1/5  لوف  نیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000708 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدیدپ بط  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   2/0x250 mm زیاس راد  هوزر  یدپوترا  نیپ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  -50 دادعت هوزر 2  لوف  نیپ  -50 دادعت هوزر 1/5  لوف  نیپ   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  الاک  ملق  هعلاطم و2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- 5050 دادعت دادعت   22 هوزر   هوزر لوف   لوف نیپ   نیپ -- 5050 دادعت دادعت   1/51/5 هوزر   هوزر لوف   لوف نیپ   نیپ ناونع : : ناونع 227227

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زبس 14  نوتالن  دنوس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000766 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   1414 زبس   زبس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 228228

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوارس انیس  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RVG یناهد روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093061000001 زاین :  هرامش 
ناوارس انیس  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کیسالک لدم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمأت  انیس  هاگنامرد  یربرفاسم ـ  لانیمرت  بنج  ملعم ـ  راولب  ناوارس ـ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9951663161

37644740-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37644740-054 :: 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

RVGRVG یناهد   یناهد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 229229

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

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

زا 204 ھحفص 187 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/79ucvq25fxwtq?user=73474&ntc=6094799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094799?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رس سکیف  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000282 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیون لشار  سراپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   SH10279 لدم زیاس  یرف  رتسا  یلپ  کیتسلا و  سنج  رس  سکیف  یجرس  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

دیون لشار  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسرس سکیف   سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 230230

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یپوکساراپال  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001050 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   PURPLE SURGICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   PS3307 دک یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 231231
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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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف  - ددع 300- زیلایدومه یدیرو  ینایرش  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دک
1101091684001171 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  شدالگنب  هدنزاس  روشک   NIPRO یتراجت مان  یددع  هتسب 2  ینایرش  یدیرو  لدم  نوخ  لاقتنا  تهج  کلاب  زیلایدومه  طبار  یاه  هلول  تس  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک 
تس 300 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش هیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ 

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 300300 -- زیلایدومه زیلایدومه یدیرو   یدیرو ینایرش   ینایرش تستس   ناونع : : ناونع 232232
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوقم 50 هبعج  زیاس 24  یرادرب  هنومن  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000928 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 20  یرادرب  هنومن  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 24  یرادرب  هنومن  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هبعج 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 25  یرادرب  هنومن  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 6 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  - دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج زیاس  2424   زیاس یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن لانیاپسا   لانیاپسا شکم   شکم وو   قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 233233
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سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوآ نوخ  دنق  تست  راون  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000058 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ریسکا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   STRIP VIAL یتراجت مان  یددع  هتسب 50   for 3217-4224 لدم نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  مدع  تروص  رد  دشاب  تدم  دنلب  ءاضقنا  خیرات  ههام  یتخادرپ 2 ددرگ  یرازگ  تمیق  ناوآ  نوخ  دنق  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لیوحت  لمح و  هنیزه  هدنشورف  اب  یعوجرم 

3751119866 یتسپ :  دک  کالپ 280 ،  نایغادوب  هاش  دیهش  نابایخ  ادهش  یرتم  نابایخ 30 سدقرهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46834550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816683-021 :: 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

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  200 یشوهیب )  جنس  قمع  هاگتسد  دیل   ) روسنسورن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000709 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  200 یشوهیب )  جنس  قمع  هاگتسد  دیل   ) روسنسورن  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوآ ناوآ نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 234234

ددع ددع 200200 یشوهیب )  )  یشوهیب جنس   جنس قمع   قمع هاگتسد   هاگتسد دیل   دیل  ) ) روسنسورن روسنسورن ناونع : : ناونع 235235
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لوز  کوش  ورتکلا  یبسچ  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001051 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس داکیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  نمیو  لدم  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  لاسگرزب  یارب  یکشزپ  یبسچ  فرصم  رابکی  دپ  الاک :  مان 

شیوپ
ددع 35 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوز لوز کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا یبسچ   یبسچ دپدپ   ناونع : : ناونع 236236

 ....(  ....( وو یسح   یسح یبیب   لوپراک   لوپراک ملیف -  -  ملیف توبث   توبث وو   روهظ   روهظ لولحم   لولحم یتعنص -  -  یتعنص یفارگیدار   یفارگیدار ملیف   ملیف رامیب -  -  رامیب دنب   دنب شیپ   شیپ  ) ) یکشزپ یکشزپ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 237237

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001478 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
باتفآ هماج  کاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یحارج  دربراک   130x80 cm زیاس رامیب  دنب  شیپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هناخ هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   m 100 یلور هتسب   mm 70 زیاس  AA400 راد برس  سکیا  هعشا  هب  ساسح  یتعنص  یفارگ  ویدار  ملیف  الاک :  مان 
ناتساب تعنص 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یساملس هدازدومحم  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   FOMA هدنزاس عجرم   mg 250 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  ملیف  توبث  روهظ و  لولحم  الاک :  مان 
یطوق 7 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ml 1/7 یجیرتراک یزلف 50  یطوق   mg 0/0125+ دصرد زد 2 یکشزپنادند  دربراک  دیارلکوردیه  نیرفن  یپا  دیارلکوردیه و  نیئاکودیل  یسح  یب  لوپراک  الاک :  مان 

سوتول رتسگ  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   3M ESPE هدنزاس عجرم   XYLESTESIN - A یتراجت مان 
یطوق 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ایوپ اند  هدننک  هضرع  عجرم   DANDP یتراجت مان  لدم 2289  یکشزپنادند  نشکاسرس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نازوا هدننک  هضرع  عجرم   UTM یتراجت مان  یمرگولیک  یکیتسالپ  یرطب  دصرد  صولخ 99/99 یکشزپنادند  هویج  الاک :  مان 
مرگولیک 15 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   AIREL PHARMA یتراجت مان   g 35 یکیتسالپ یطوق   NOVALGAM NG 50 لدم یردوپ  ماگلامآ  الاک :  مان 

یطوق 15 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
فیطل یا  هبعج  ییاوقم 86  نتراک   10x10 cm داعبا نیادیآ  نودیووپ  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ایرآ سوماک  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نتراک   5x5 cm داعبا هدش  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
مرگولیک 2,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .ددرگ  یمن  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

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 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموتکرتیو یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091090000076 زاین :  هرامش 

دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگن هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   g 23 زیاس  VIT23.8268 لدم یکشزپ  مشچ   TDC 16000 یموتکرتیو بورپ  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط 
هبعج 12 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   g 23 زیاس  DORC.7123 لدم یکشزپ  مشچ  کرود  نشکناک  اب  میقتسم  بارپ  ودنا  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط  هاگن 
نتراک 12 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   g 23 زیاس  IRI.7123 لدم یکشزپ  مشچ  سکدیریا  نشکناک  اب  میقتسم  بارپ  ودنا  الاک :  مان 

ایرآ رهم  بط  هاگن 
نتراک 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان   CAR15.8100 دک یکشزپ  مشچ  اویا  هاگتسد  هنازور  تساک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   g 23 زیاس  D06.3269 لدم یکشزپ  مشچ  یلومعم  رون  بورپ  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  نتراک   g 23 زیاس  ED206.1272 دک یکشزپ  یموتکرتیو  راکورت  الاک :  مان 

نتراک 12 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   DORC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 6  نتراک   8500.23G6T دک یکشزپ  مشچ   TDC ولفیاه راکورت و  رون و  بورپ  یموتکرتیو و  بورپ  تس  الاک :  مان 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک 

تس 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: 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

یموتکرتیو یموتکرتیو یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 238238

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت ًافطل  دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  یدپوترا -  یفرصم  مزاول  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم 

1101095166000272 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

خاروس 14-16 دادعت  سوت  بط  دارآ  یدپوترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   3.5mm DCP Plate لدم یدپوترا  کالپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 239239

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ زکرم  دات  سنج  یمازلا  تلاصا  دک   . هباشم دک  ناریا  یمازلادمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یپوکسورپال  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب راب  هنیزه  هزور  45

1101095112000794 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   PURPLE SURGICAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   PS3307 دک یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  یمازلا  تلاصا  دک   . هباشم دک  ناریا  یمازلادمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یپوکسورپال  راکورت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورپال یپوکسورپال راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 240240

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 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال بط 5 مانهب   bti زادنا ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000964 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هیال بط 5 مانهب   bti زادنا ریز  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  24,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  ناتسرامیب  دات  دروم  دوش و  یراذگ  تمیق  کرام  نیمه  طقف  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امنهر ینف 09177001093  سانشراک  ههام  شش  تخادرپ  دشاب  یسراف  ناتسا  هدننک  نیمات 

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال هیال 55 بطبط   مانهب   مانهب   btibti زادنا   زادنا ریز   ریز ناونع : : ناونع 241241

یبوچ یبوچ هتسد   هتسد یدپوترا   یدپوترا یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 242242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشم  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تبث  ینف  تاصخشم  قبط  ددرگ و  تبث  هناماس 

1101095143000420 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  دک 45-150-32  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 4/5 زیاس یبوچ  هتسد  یدپوترا  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 
لادم سراپ  یحارج  رازبا 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  دک 35-150-32  لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 3/5 زیاس یبوچ  هتسد  یدپوترا  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 
لادم سراپ  یحارج  رازبا 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یگرزب اقآ  یجاح  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MASTECH هدنزاس عجرم   MASTECH یتراجت مان   A 6531 لدم یرزیل  جنسامد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
شیدنا راتسر  هدننک  هضرع  عجرم   MDF یتراجت مان  لدم 621  یکشزپ  هوق  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  طسوت  دات  هدنرب و  تکرش  طسوت  الاک  هنومن  لاسراو  یکشزپ  تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم افطل  / ههام کی  تخادرپ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا دمیآ  کرادم  / یناریا یکشزپنادند  تاموتارلیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  کرادم و  هاگتسد و 

1101090386000003 زاین :  هرامش 
ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PMS ROTARY SEALER یتراجت مان  یحارج  رازبا   SSAMU086 لدم یترارح  رلیس  یدنب  هتسب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هروا6093505 نژورتین  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناسنا6093516 یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  هحفص 6)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6093545 یفیک  لرتنک  هحفص 6)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام6093578 تخادرپ 4   acculite دنرب نینوپورت  تساک  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرابتعا6093596 تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  راخب - والکوتا  سالک 6  هحفص 6)روتاکیدنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکیرتکلا6093615 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 6)روسنس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یس6093625 یس  نویسلا 0/5  هحفص 6)پاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرابتعا6093627 تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - هبلود  یرتوک  هحفص 6)تیلپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یکشزپنادند یکشزپنادند تاموتارلیس   تاموتارلیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 243243
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6093635B سالک یرتیل  یکشزپنادند 22 یزیمور  هحفص 6)والکوتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یس6093654 یس  هحفص 6)تسورکیم 100  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6093667 لایدار  یفارگویژنآ  هحفص 6)تیش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یچاتیه6093672 هحفص 6)پاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسنالوبمآ6093673 لباترپ  هحفص 6)روتابوکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6093690 ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  هحفص 6)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتامه6093704 سکمسیس  نوتوزیا  هحفص 6)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تساک6093713 نینوپورت 1500  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ردخمداوم6093742 یتست  هس  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشم6093746 رلپمس  هحفص 6)رس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6093750 هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپارتویزیف6093767 یپارتویو  کوش  هاگتسد  یپارتویزیف -  ناوت  رپ  یپارترزیل  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6093768 هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6093775 دنقراون  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6093797Varian CP لدم یفارگوتامورک  هاگتسد  تهج   Capillary و Packed یاهنوتس دیرخ 
3800

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6093798 روف  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تفاب6093871 یریگ  بلاق  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6093906 - یحارج تالآرازبا  لیرتسا  کپیو  ذغاک  یدنب -  هتسب  کویات  تکاپ   ) نویسازیلیرتسا مزاول 
 ..( .و کیژولویب  روتاکیدنا  رگناشن  ییایمیش -  روتاکیدنا  رگناشن 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزا6093908 یفرصمدراوم  ملق  هحفص 6)10 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرامسوس6093910 سپسروف  ، ددع سپسروف 1  ملیا  ، ددع یموتکرتیو 7  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

60940021 دادعت :   SUS 304 سنج زا  تکاج  هحفص 6)رتاو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مک6094033 مجح  سنمیزورکیم  درادناتسا 1413  یتیویتکادنک  هحفص 6)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیل6094105 تسچ  ددع  هحفص 6)دیرخ 18000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094155F 7 زیاس هار  هس   CVC هحفص 6)رتتاک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نکمرگ6094171 هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  هحفص 6)رلرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094283( یتسویپ لیاف  قبط   ) هاگشیامزآ یفرصم  هحفص 6)تاموزلم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیالو6094301 کینیلک  یرورابان  زکرم  یهاگشیامزآ  لاچخی  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم6094319  pdf لیاف تروصب  هحفص  هس  تسویپ   ) تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاهتیک 
( دشاب

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناگدنیوپروتینام6094332 تهجرتم  یسکا  سلاپ  هحفص 6)بورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6094384 صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  دنق  تست  تهج  نوخ  زکولگ  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6094452 یاه  تیک  هدنرادهگن  هحفص 6)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یفان6094466 هحفص 6)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094469TD-4279 لدم نوخ  دنق  تست  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6094489 موتامرد   GB228 هحفص 6)هغیت یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییاهن6094506 دات  هب  طونم  ییاهن  دات  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   Abbott دنری
دشابیم هاگشیامزآ  سانشراک 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ورتیو6094511 دنرب  ردخمداوم  یتست  هس  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشادهب6094524 زکرم  داتس  اهیرامیب  دحاو  تهج  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6094525 تیالوباتم  زاگدالب و  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییات6094586 مال 100  هحفص 6)هبعج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094589PIP POLE IDEAL PARS CO مال هحفص 6)هبعج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

609459010CM*16 تاکوئتسا  – ناوختسا یسپویب  هحفص 6)لدین  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094591f60 زیلاید هحفص 6)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتکاف6094716 شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  دک  ناریا  قبط 
هدش تبث  ینف  تاصخشم  قبط  ددرگ و  تبث  هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6094734 تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  کی -  هرامش  یهاگشیامزا  هحفص 6)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6094743 تساوخرد  هباشم -  دک  ناریا  ود -  هرامش  یهاگشیامزا  هحفص 6)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094770CRP HS Elisa هحفص 6)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نکش6094772 گنس  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.تسویپ6094780 لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  یمرگ  تراکانر 650  دیرخ  هحفص 6)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6094782 نوخ  قیرزت  هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6094805merck قلطم لکلا   - roje technologies rnjia virus kit(6 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبلق6094807  Hyperion گنیدیاگ هحفص 6)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6094845 رزیانوید  بآ  هیفصت  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نویسانیسکاو6094864 هحفص 6)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هناخ6094926 ید 4  یا  لا  هحفص 6)پوکسوتاگن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیاس6094934 رد  دات  بسانم -  خرچ  تیفیک  یاراد  -- دازون لاقتنا  تهج  یناتسرامیب -  دازون  تاک 
ههام هس  تروص  هب  تخادرپ  - imed

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل6094951 والک 300 وتا  هاگتسد  زاین  دروم  هحفص 6)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6095004( تاداناواتم موینومآ   ) NH4VO3(6 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نآ6095131 درادناتسا  لولحم  هارمه  هب  نومزآ  سراپ  نیئتورپ  لاتوت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رادکر6095197 یرتیل  تزا 47  هحفص 6)کنات  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تاعیام6095213 نکمرگ  هاگتسد  کی  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 204 ھحفص 204 

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