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

( یهگآ دادعت 3  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 98  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 255  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 84

140 1140 1 یدید     1414 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   204,220هکس , 000204,220 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   390رالد ,590390 تاراما590, تاراما مهرد   107,560107,560مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   192هکس ,980 , 000192 ,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   272رالد ,700272 سیئوس700, سیئوس کنارف   427,800427,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع294,200294,200رالد ناتسبرع لایر   105,600105,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,000 , 00086 , 000 , وروی000 42وروی ,26042 ژورن260, ژورن نورک   39,20039,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,026 , 00018 , 026 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ478,640478,640دنوپ نپاژ نینی   دصکی   303,770303,770دصکی

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
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((285285))

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

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

زا 243 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  هچراپکی  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Molecular sieve 5A Unit 116 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 170.000.000.000 

لایر نیمضت 8.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 191 تاصقانم  دحاو  الاک  نامتخاس  متفه  هاگشیالاپ  زاف 17/18  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2426-07731312248 :: 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

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-METHANATOR-TE-01986 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسازیرموزیا  یاهدحاو  روتیناتم  یاهروتکار  تسیلاتاک  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتم تسیلاتاک  بعکم  رتم  دزروفلوس و 5,9  تسیلاتاک  بعکم  رتم   3٫9  ) نویسازیرموزیا دحاو  روتینام  یاهروتکار  تسیلاتاک  بعکم  رتم  نیمأت 9,8  دراد  رظن  رد 

دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هدننک  دیلوت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاس 

لایر نویلیمود  دانسا 2/000/000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن تفایرد  هلحرم  نیا  رد  لایر  نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  درایلیم و  راهچ  غلبم 4،750،000،000  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  نازیم 

یقوقح و روما  سراف  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافک  دوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ   ، ردنب هب  سابع  ردنب  روحم  رتمولیک 13  سابع ، ردنب   :: سردآ سردآ
پاهدادرارق

یتسپدک 7931181183

3706  ، یلخاد  07631310000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

076  - 31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Molecular s ieve 5A Unit 1 16Molecular s ieve 5A Unit 1 16 ناونع : : ناونع 11

نویسازیرموزیا نویسازیرموزیا یاهدحاو   یاهدحاو روتیناتم   روتیناتم یاهروتکار   یاهروتکار تسیلاتاک   تسیلاتاک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 243 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/un8dn9kcue86f?user=73474&ntc=6114069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114069?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5c3a6zncrphm4?user=73474&ntc=6114812
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114812?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050113000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114842 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  تسیلاب  نادمه  هیتآ  ناتسرامیب  تهج  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسدکی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  تسیلاب  نادمه  هیتآ  ناتسرامیب  تهج  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسدکی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه   ، 6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج لباترپ   لباترپ یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 243 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7tbbf6nsmlr3d?user=73474&ntc=6114842
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114842?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114844 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناساول  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  تهج  تاقلعتم  اب   ( یبلق یژولویزیف  ورتکلا   ) EPS هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدش باختنا  هباشم  الاک  دک   ) یناساول رتکد  دیهش  ناتسرامیب  تهج  تاقلعتم  اب   ( یبلق یژولویزیف  ورتکلا   ) EPS هاگتسد کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ( تسا

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  لیاف  کی  رد  تکاپ ب   - دشاب یلاتیجید  یاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک   - ددرگ ناتسرامیب  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

دشابیم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک   - یدواد مناخ  یلخاد 390  سامت 77311011-15  هرامش  -
16:00 تعاس : 1404/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راصح هخرس  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  هارگرزب  سراپنارهت  نارهت   ، 1746963514 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یناساول رتکد  دیهش  ناتسرامیب 

:: 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

ناتسرامیب6114842 تهج  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسدکی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   9898 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم اباب   (( یبلق یبلق یژولویزیفورتکلا   یژولویزیفورتکلا )) EPSEPS هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 243 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  ( v.pack  ) گنیکپ ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000377 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SDP یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 200  هبعج   BA75250 لدم  75x250 mm زیاس والکوتا  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

تکرش هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  هب  گنیکپ  ذغاک  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   ( ( v.packv.pack  ) ) گنیکپ گنیکپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 55
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مشش 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 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشربیلاک و تیکیفیترس  اب  هارمه  چنیا /  زیاس 1/2  راب /  0 یریگ 0.06 -  هزادنا  جنر  لدم 432.50 / یمگارفاید  راشف  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  تیکیفیترس 

1101097576000311 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 432.50  یمگارفاید  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب الاک  تلاصا  رب  ینبم  کرادم  اب  ارمه  لانیجروا و  یتسیاب  زیهجت  یریگ  هزادنا  جنر  رد  الاب  تیساسح  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یگدنیامن  همان  یاراد  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نشربیلاک   نشربیلاک تیکیفیترس   تیکیفیترس اباب   هارمه   هارمه چنیا /  /  چنیا   1/21/2 زیاس   زیاس راب / / راب   00  -  - 0 .060 .06 یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنر   جنر / / 432 .50432 .50 لدم   لدم یمگارفاید   یمگارفاید راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا تیکیفیترس   تیکیفیترس
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ntsh تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000128 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   NEO PKU 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50800096   NEO-PKU نینالآ لینف  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ntshntsh تیک   تیک ناونع : : ناونع 77
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مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یا  هفرح  تشادهب  دحاو  زاین  دروم  لدم 971   svan tek جنس ادص  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091694000058 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسرهش  تشادهبزکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک  . SVANTEK SP. Z O.O هدنزاس عجرم   SVANTEK یتراجت مان   SVAN 971 لدم لباترپ  ادص  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب  یتساوخرد  عون  قباطم  تسیاب  یم  الاک   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطوبرم  دحاو  دات  هب  تسیاب  یم  الاک  عون   - 2

دشاب یم  ییوگخساپ  تهج  یگیب  متسر  سدنهم  یاقآ  سامت 09187461938  هرامش   - 3

6931853615 یتسپ :  دک  دابآ ،  زورون  تشادهب  زکرم  رهشمرخ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333127-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338312-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا مالیا ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یایا   هفرح   هفرح تشادهب   تشادهب دحاو   دحاو زاین   زاین دروم   دروم   971971 لدم   لدم   svan teksvan tek جنس   جنس ادص   ادص هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا یاهلولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000123 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یطرآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  یط  رآ  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ سکمسیس  یژولوتامه  هاگتسد  صوصخم  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکمسیس سکمسیس یژولوتامه   یژولوتامه هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 99
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hbs ag یاهتیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000126 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HBS AG ULTRA CONFIRMATORY یتراجت مان  یتست  ییاوقم 25  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   HBs Ag تیک الاک :  مان 

فدص تراجت  ماهم  یناگرزاب  یدیلوت 
هتسب 1 دادعت : 

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

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صیخشت صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ازیالا   ازیالا   HBs AgHBs Ag تیک تیک ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایتعا یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000124 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسیز ارآ  فیط  هدننک  هضرع  عجرم  رگسح  تسیز  ارآ  فیط  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 20  هبعج   MULTIPLEX لدم  TLC دایتعا صیخشت  تیک  الاک :  مان 

رگسح
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دایتعا دایتعا یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 111 1
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یارادیرم  روتاگیلدنب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام   4

1101094897003093 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ راگن  نیرف  هدننک  هضرع  عجرم   GFLEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/2x150 mm زیاس  GF-OVL501 لدم یرم  سیراو  دنب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یارادیرم  روتاگیلدنب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هیوست نامز   نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یارادیرم   یارادیرم روتاگیلدنب   روتاگیلدنب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44

1212

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ملق )  )  ملق 2020 هاگشیامزآ (  (  هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313
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هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  تسیل  قباطم  ملق )  20 هاگشیامزآ (  یفرصم  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000006 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایور فیط  هدننک  هضرع  عجرم  نایور  فیط  یتراجت  مان  یددع  هسیک 850  یدنب  هتسب  عون   cc 30 تیفرظ یهاگشیامزآ  رادکشاق  لوتسا  فرظ  الاک :  مان 

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

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
HCG RAPID ELISA 192 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  نوخ 192  مرس  زا  یگلماح  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ATLAS MEDICAL هدنزاس عجرم   ATLAS MEDICAL یتراجت مان  یتست  رادقم 100  هبعج  لدم 8.00.00.0.0100   CRP latex تیک الاک :  مان 

نیما رتسگ  ریهز  هدننک 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ATLAS MEDICAL هدنزاس عجرم   ATLAS MEDICAL یتراجت مان  یتست  هبعج 100  یدنب  هتسب  عون  لدم 8.00.02.0.0100   ASO latex تیک الاک :  مان 

نیما رتسگ  ریهز  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمومع یمیشویب  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  تساوخرد  قباطم  اقیقد  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: 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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مشش 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 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشربیلاک و تیکیفیترس  اب  هارمه  چنیا /  زیاس 1/2  راب /  0 یریگ 0.04 -  هزادنا  جنر  لدم 432.50 / یمگارفاید  راشف  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  تیکیفیترس 

1101097576000310 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 432.50  یمگارفاید  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب الاک  تلاصا  رب  ینبم  کرادم  اب  ارمه  لانیجروا و  یتسیاب  زیهجت  یریگ  هزادنا  جنر  رد  الاب  تیساسح  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یگدنیامن  همان  یاراد  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نشربیلاک   نشربیلاک تیکیفیترس   تیکیفیترس اباب   هارمه   هارمه چنیا /  /  چنیا   1/21/2 زیاس   زیاس راب / / راب   00  -  - 0 .040 .04 یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنر   جنر / / 432 .50432 .50 لدم   لدم یمگارفاید   یمگارفاید راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا تیکیفیترس   تیکیفیترس

1414
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یصصخت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000121 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  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 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزا هاگشیامزا یصصخت   یصصخت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000  اب  طسوتم  زیاس  یچیپ  مولکپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب 

1101030577000449 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

رکب یتراجت  مان  یا  هتسب  نتراک 180   g 31/50 یچیپ لیرتسا  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
نتراک 10,000 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش رکذ   رکذ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب ددع   ددع   1000010000 دادعت   دادعت اباب   طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس یچیپ   یچیپ مولکپسا   مولکپسا ناونع : : ناونع 1616

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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  ) Agilent هاگتسد تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000838 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   AGILENT هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان   HP-5MS لدم یهاگشیامزآ  یفارگوتامورک  نوتس  الاک :  مان 

امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناتسزوخ  تعنص  شارتهب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GASO 1654 یتعنص بآ  پمپ  ههار  هس  یدالوف  دلوفینام  الاک :  مان 

ناتسزوخ تعنص  شارتهب  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر ) ) AgilentAgilent هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم روزیلانآ  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001470 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداتسیا رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000597 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ  NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC هدنزاس عجرم   U725 لدم  Lit 725 تیفرظ اب   Innova -86 °C ULT هداتسیا یهاگشیامزآ  رزیرف  الاک :  مان 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ادودح 4  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

یطیحم یطیحم روزیلانآ   روزیلانآ نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 1818

هداتسیا هداتسیا رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 1919

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   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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000837 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیش رسارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAUDA هدنزاس عجرم   RA لدم روتالوکریس  یهاگشیامزآ  نغور  مامح  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  دشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52125034-061  ، 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

یهیقف رتکد  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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ  } نوتوزیا لوحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000811 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم   Lit 3 یکیتسالپ نلاگ   R1 عون  HDL-C تیک الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 10 تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RARA  لدم لدم روتالوکریس   روتالوکریس یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نغور   نغور مامح   مامح ناونع : : ناونع 2020

{{ تسویپ تسویپ  } } نوتوزیا نوتوزیا لوحم   لوحم ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط...وریغ هتست و  زاتشیپ 96   HCV Ab تیک - ددع 2 هتست زاتشیپ 96   HBS Ag تیک - ددع هتست 2 زاتشیپ 96   TSH تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101091794000730 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   TSH یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   ELISA لدم یهاگشیامزآ   TSH تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

حرش تایئزج  - ههام  1 تخادرپ یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یهاگشیامزآ تازیهجت   - 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 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد 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 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددع  دادعت 15  ههام  تخادرپ 2  یتسویپ  تاعالطا  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092039000099 زاین :  هرامش 

زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  راکتبا  یتراجت  مان   VX450 یناسنا یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  لاچخی  الاک :  مان 

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

زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491849388 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  بنج  هر – )   ) ینیمخ ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46229801-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223738-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..وریغ ..وریغ وو   هتست   هتست   9696 زاتشیپ   زاتشیپ   HCV AbHCV Ab  تیک تیک -- ددع ددع 22 هتست هتست   9696 زاتشیپ   زاتشیپ   HBS AgHBS Ag  تیک تیک -- ددع ددع 22 هتست   هتست   9696 زاتشیپ   زاتشیپ   TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 2222

یناسنا یناسنا یوراد   یوراد وو   تیک   تیک وو   نسکاو   نسکاو هدنرادهگن   هدنرادهگن هتفرشیپ   هتفرشیپ لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 2323
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  پکسورکیم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000349 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سراپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 1   3/5x7/5 cm زیاس پکسورکیم  هدامآ  مال  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  هارمه  هب  ءاضما  هرهم و  اب  هارمه  هعلاطم  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440828-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت هوارم  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  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 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

6113520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 ههام  هس  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091641000002 زاین :  هرامش 

هپت هوارم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  لاس 1401  ههام  هس  یهاگشیامزآ  مالقا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  134 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزآ 09119974856 ینف  لوئسم  هداز  یدآ  یاقآ  --- زادرپراک 09111765489 یناخ  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4997146974 یتسپ :  دک  هپت ،  هوارم  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یغارف ، نابایخ  هپت ،  هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35452465-017  ، 35453965-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35453965-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پکسورکیم پکسورکیم هدامآ   هدامآ مالمال   ناونع : : ناونع 2424

140 1140 1 لاس   لاس ههام   ههام هسهس   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2525
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوت تیفیک  رگ  لیلحت  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000464 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  تسویپ -  لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوت ناوت تیفیک   تیفیک رگرگ   لیلحت   لیلحت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  امنبآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسه طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  هئِارا  تسویپ و  دیرخ  طیارش 

.تسه یرابجا  بسک  هناورپ  وروتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  جرد 
1101001609003394 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ROXSPUR هدنزاس عجرم   PLATON یتراجت مان  بالضاف  بآ و  عیانص  هاگشیامزآ  دربراک   PLATON لدم یا  هشیش  جنس  نایرج  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MEASUREMENT AND CONTROL
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قبط  امنبآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسه طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  هئِارا  تسویپ و  دیرخ  طیارش 

.تسه یرابجا  بسک  هناورپ  وروتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  جرد 

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

31853202-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ وو   سامت   سامت هرامش   هرامش جرد   جرد .تسه   .تسه طیارش   طیارش لوبق   لوبق هلزنم   هلزنم هبهب   تمیق   تمیق هئِارا   هئِارا وو   تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش یتسویپ   یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط امنبآ   امنبآ ناونع : : ناونع
.تسه .تسه یرابجا   یرابجا بسک   بسک هناورپ   هناورپ وروتکاف   وروتکاف
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  دشاب  هتشاد  الاک  تلاصادک  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  یاهتست  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپزکرم

1101095112000827 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات سنج  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  دشاب  هتشاد  الاک  تلاصادک  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  یاهتست  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپزکرم

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات سنج   سنج هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد الاک   الاک تلاصادک   تلاصادک یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط والکوتا   والکوتا یاهتست   یاهتست مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
هدنشورفابراب هدنشورفابراب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپزکرم تخادرپزکرم
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق نودام  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000298 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   IR لدم یپارتویزیف  زمرق  نودام  غارچ  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  رد  تاحیض  وت   ، دشاب یم  تسویپ  رد  زکرم  نیا  زاین  دروم  مالقا  تسیل 

دشاب رون  دنرب  زا  ریغ  پمال  اب  زمرق  نودام  غارچ 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرق زمرق نودام   نودام غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 2929
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6113648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WOLF یناپمک  4653132 ینفدک اب  پوکسوتکزر  پول  ددع  دادعت 2 یتساوخرد  یالاک  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003081 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اردص رتسگ  تحص  هدننک  هضرع  عجرم   WENKERT یتراجت مان  یژولوروا   24fr پوکسوتکزر پول  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوروا یژولوروا   2424frfr پوکسوتکزر   پوکسوتکزر پول   پول ناونع : : ناونع 3030
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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 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوتددع  2 دادعت رامیب  هنیاعم  تهج  یکشزپ  پوکسوتاو  ددع  کی  هلاناک  شش  EKG بلقراون هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000056 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UTO.1 لدم کوشورتکلا  یاه EKG و  هاگتسد  ییوشک  راد  خرچ  یلارت  الاک :  مان 

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

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI 3000 لدم نژولاه  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 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  سانشراک  داتو  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  33800181 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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6113689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ پوکسوتاو   پوکسوتاو ددع   ددع کیکی   هلاناک   هلاناک شششش   EKGEKG بلقراون   بلقراون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3131

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 3232
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ریغ رد  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  ندوب  یلصا   - تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  یکشزپنادند - یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ  - ددرگیم عوجرم  تروصنیا 

1101000257003380 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دادماب دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  دادماب  دیجم  هدنزاس  عجرم   ml 5 گنرس یکشزپنادند  پرپ  یسرآ  لاناک  تور  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناویک رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   DTC یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Roth Triple Upper 0.22 زیاس یسندوترا  عون  دنب  الاک :  مان 

ددع 164 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زرف هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HOPF RINGLEB AND CO.GMBH AND CIE هدنزاس عجرم   RA لدم یکشزپنادند  دیابراک  زرف  الاک :  مان 
هنایمرواخ

ددع 10 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سیدابآ رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NTI KAHLA GMBH هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 25  هبعج   w2023 لدم یکشزپنادند  تج  یرت  نیپ  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BMS یتراجت مان  یکیتسالپ  بویت   HEAVY BODY 60 ml لدم روتاویتکا  یکشزپنادند  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 

بویت 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایوج  هدننک  هضرع  عجرم   JUYA INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 5010  یکشزپنادند  هثل  ریز  خن  یتسد  ملق  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یساملا یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان  لدم 863  زیاس 012  دنلب  میلف  رس  شارت  صوصخم  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ناواکزیت
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
EVE ERNST VETTER GMBH هدنزاس عجرم  لدم 1081  یکشزپنادند   Universal W11 x10 ماگلامآ تیزوپماک و  نلسرپ و  شیلاپ  کسید  تیک  الاک :  مان 

لاکتا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هاگلگ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 هسیک کینوینآ  دیمآ  لیرکا  یلپ  ردوپ  الاک :  مان 

هسیک 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یدحوا اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   GEBDI هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 6  هبعج  بسچ  موم  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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( 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 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

csr یاه تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000299 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یار نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم پیات 1  ییایمیش  کیژام  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 48 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم سالک 2  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

هبعج 3,600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یار نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  یددع  هبعج 250   7/5x17 cm زیاس رلیس  هاگتسد  یذغاک  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
ناهاپس

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

هبعج 800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دوش لاسرا  ددع  بسح  رب  شرامش  دحاو  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

csrcsr  یاه یاه تست   تست ناونع : : ناونع 3333
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Deconex SURFACE هدننک ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000082 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DECONEX SURFACE AF یتراجت مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  یناتسرامیب  ساسح  ریغ  ساسح و  حوطس  یلومعم  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 600 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Deconex SURFACE هدننک ینوفع  دض  لولحم   :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام یتایلمع  یاه  دحاو  هیلک  رد  جنسزاگ  یاههاگتسد  یرطاب ) روسنس و   ) تاعطق ضیوعت  نویساربیلاک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001461 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد   pdf لیاف کی  بلاقرد  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: 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

34188853-061  ، 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

Deconex SURFACEDeconex SURFACE  هدننک هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 3434

جنسزاگ جنسزاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد یرطاب ) ) یرطاب وو   روسنس   روسنس  ) ) تاعطق تاعطق ضیوعت   ضیوعت وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت بسچ  تسنال و  یتفیس  رتلیف و  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000119 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداز نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   PRO CARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mm 22 زیاس قیرزت  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالسا نایئادف  ینامرد  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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت قیرزت بسچ   بسچ وو   تسنال   تسنال یتفیس   یتفیس وو   رتلیف   رتلیف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 3636

یزاسنادند یزاسنادند یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاسنادند یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000016 زاین :  هرامش 

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیلرام یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  لژورکآ  یتراجت  مان  هسیک   g 500 ردوپ گنر  هس  تانیژلآ  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 

هسیک 48 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  ناسورکآ  یتراجت  مان   ml 250 فرظ یکشزپنادند  کقشاق  رمونوم  لیرکآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  دلگ  یتراجت  مان   kg 1 فرظ یکشزپنادند  کقشاق  لیرکآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  ناسورکآ  یتراجت  مان   ml 250 فرظ یکشزپنادند  ینتخپ  رمونوم  لیرکآ  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کیلرام یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  سراپورکآ 100  یتراجت  مان  یکیتسالپ  فرظ   g 500 ردوپ تخپ  امرگ  لیرکآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس رد  امتح  تکرش  - تسا لوبق  دروم  یناریا  طقف  سانجا  - هاگنامرد لحم  رد  لیوحت  - تسا هباشم  اهدک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123128513- دشاب  imed رد هدننکدیلوت  یگدنیامن  ای  هدننک  دیلوت  ای  امتح  تکرش  - دشاب

1845849371 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناادف  کینیلک  یلپ  مشیربا  راولب  بنجمالسا  ناادف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: 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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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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم ربتعم   irc هئارا مدع  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - نوخ یرادهگن  دبس   ، نوخ کناب  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم 

1101094336000570 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دنله   SKADI هدنزاس عجرم   BB700 لدم  Lit 610 تیفرظ  C  ° 4  + هداتسیا نوخ  کناب  یهاگشیامزآ  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طسوت  طرش  نتشاذگ  الاک - لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپ 3  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - تلاصا ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدننک نیمات  اب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه  عونمم - هدننک 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ یرادهگن   یرادهگن دبس   دبس  ، ، نوخ نوخ کناب   کناب لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 3838
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا طیحم  کسید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000127 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SPAN یتراجت مان  یکسید  یا 50  هشیش  لایو  ییاوقم 1  هبعج   13MD361-50 لدم نیتولافس  مارگویب  یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

صیخشت ورشیپ  هدننک 
لایو 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ طیحم   طیحم وو   کسید   کسید ناونع : : ناونع 3939
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

واذغ تنواعم  هدات  دیاب  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - درگیرت یرس  اب  یمرگ  تسد 500  ینوفع  دض  لولحم  ددع  دیرخ 600  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  تمالس  بیس  وراد و 

1101003134000428 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یس یس  تپ ml 500 ُا  یرطب  یکشزپ  تازیهجت  دربراک  یرپسا  دیپر  وزیا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 600 دادعت : 

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

یراک  زور  یس  باسح  هیوست   - دشاب یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رابناات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشاب - یم  یمازلا  هنومن  لاسرا 

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   500500 تسد   تسد ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ددع   ددع   600600 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  ناریا  تخاس  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
والکوتا لباق  ینوکیلیس و 

1201003912001021 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دشاب ناریا  تخاس  امتح  - 
دشاب والکوتا  لباق  ینوکیلیس و 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشاب   IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  امتح 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لیاف  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

دوش مالعا  یلک  تروصب  تمیق 
دوش تسویپ  تخاس  هناورپ  و   , IMED مالعتسا روتکاف و  شیپ 

دشاب ناریا  تخاس  امتح 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

والکوتا والکوتا لباق   لباق وو   ینوکیلیس   ینوکیلیس گبوبمآ -  -  گبوبمآ 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 243 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xygrvckcex6v3?user=73474&ntc=6113747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113747?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6113768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگشیامزا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000569 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 500 یلایو ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یمیشویب   color هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت 
هتسب 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دصراهچ   JMS ردوپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000310 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع دصراهچ   JMS ردوپ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشاب  irc دکو دمیآ  یاراد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 4242

ددع ددع دصراهچ   دصراهچ   JMSJMS ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4343
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کیتاموین ) ) یویر هدننک  ایحا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001467 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 042  اوه  یجورخ  تهج  میظنت  لباق  دازون  نژیسکا  هدنمد  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  تساوخرد  تسویپ  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

34188299-061  ، 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

یزکرم ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  هاگتسد  کی  B سالک کیتاموتا  وربور  برد  یناریا  یزیمور  لاتیجید  یرتیل  یکشزپنادند 23  والک  وتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003482000231 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلعوب تعنص  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  والک  وتا  یتراجت  مان   Vacuum Perry لدم یکشزپ  کیتاموتا  مامت  هدننک  لیرتسا  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزورون 09363562773 یگنهامهودشابیم  یمازلا  الاک  هیهت  رب  ینبم  تیلاعف  هزوح  دنب  همانساسا  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42252860-086  ، 34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم کیتاموین ) ) کیتاموین )) یویر یویر هدننک   هدننک ایحا   ایحا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد   هاگتسد کیکی   BB  سالک سالک کیتاموتا   کیتاموتا وربور   وربور برد   برد یناریا   یناریا یزیمور   یزیمور لاتیجید   لاتیجید یرتیل   یرتیل یکشزپنادند  2323   یکشزپنادند والک   والک وتا   وتا ناونع : : ناونع 4545
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tropnin -D Dimer -CK،MB- یاه تیک  نیمات  ( - Cardiac Marker Analyzer رتم (  نینوپورت  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دیرخ  یلصا  طرش  زج   Myoglobin BHCG

1101060040000425 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیهجت ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Elisa نینوپورت تیک  الاک :  مان 
رون

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  - ههام تخادرپزاب 3  هدنشورف - اب  لاسرا  هنیزه   IMED رد تبث  - هدنشورف اب  یزادنا  هار  شزومآ و   - بصن نامز  زا  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا حطس  رد  شورف  هقباس  هلاس -  10

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

32122214-071  ، 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

Tropnin -D Dimer -CK،MB-Tropnin -D Dimer -CK،MB- یاه   یاه تیک   تیک نیمات   نیمات ( - ( - Cardiac Marker AnalyzerCardiac Marker Analyzer رتم (  (  رتم نینوپورت   نینوپورت هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا طرش   طرش زجزج     Myoglobin BHCGMyoglobin BHCG

4646
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  وکیف  تساک  - یمشچ گپ  لوپمآ -  جیرتاک -  یمشچ -  لخاد  لژ   - زنل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000309 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  وکیف  تساک  - یمشچ گپ  لوپمآ -  جیرتاک -  یمشچ -  لخاد  لژ   - زنل - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  6 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشاب  irc دک دمیآ و  یاراد  ورادو  اذغ  تنواعم  طیارش  قبط  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وکیف   وکیف تساک   تساک -- یمشچ یمشچ گپگپ   لوپمآ -  -  لوپمآ جیرتاک -  -  جیرتاک یمشچ -  -  یمشچ لخاد   لخاد لژلژ    - - زنل زنل ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ 2 رلپمسرس  - ددع یچاتیه 30000 پاک  - هتسب  100 دادعت  MN یراردا راون  - هتسب ددع 20 1000 دیپر  BHCG راون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط...وریغونتراک 

1101091794000731 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط صیخشت  راهب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MN یتراجت مان  یددع  یطوق 25  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  راردا  راون  تیک  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

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

حرش تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یهاگشیامزآ تازیهجت   - 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 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3000030000 یچاتیه   یچاتیه پاک   پاک -- هتسب هتسب   100100 دادعت دادعت   MNMN  یراردا یراردا راون   راون -- هتسب هتسب 2020 ددع   ددع 10001000 دیپر دیپر   BHCGBHCG راون   راون ناونع : : ناونع 4848

یبلق یبلق یصیخشت   یصیخشت رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4949
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تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  --- تساوخرد اب  قباطم  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000258 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   ADVISOR HD GRID یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   D-AVHD-DF16 لدم یبلق  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
روشک ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  لدم 85785  نشیلبا  رتتاک  نشیگیریا و  هاگتسد  نیب  طبار  دربراک  راشف  روسنس  هلول و  تس  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
تس 10 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
AGILIS STEERABLE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 8/5 زیاس لدم 408309  قورع  بلق و  دربراک  لاتپسنرت  ینایرش  تیش  الاک :  مان 

ST. JUDE MEDICAL هدنزاس عجرم  بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   INTRODUCER
ددع 2 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BRK یتراجت مان  لدم 407206   cm 98 زیاس یبلق  یموتسوتپس  نزوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک  ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان   EN0020-P لدم یبلق  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  دورتکلا  تیک  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- ههام 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رزیالوبن 200  کسام  ددع - رادگبوزر 200 کسام  ددع -  2000 یقپچ )  ) تنوم رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000567 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیما  بط  راهب  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   large زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  ددجم  سفنت  لباق  ریغ  رادگبوزر  کسام  الاک :  مان 

نیما بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیما  بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  نیما  بط  راهب  یتراجت  مان   PVC سنج  CM لدم لیرتسا  ریغ  تنومرتتاک  الاک :  مان 

نیما بط  راهب  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
راهب یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   small زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  فرصم  رابکی  کسام  الاک :  مان 

نیما بط 
هتسب 200 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالوبن رزیالوبن کسام   کسام رادگبوزر -  -  رادگبوزر کسام   کسام یقپچ - ) - ) یقپچ  ) ) تنوم تنوم رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5050
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09166720040 هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  مالقا  تسیل  هدهاشم  تهج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000142 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  زیلاید  هاگتسد  دربراک   PS-10 نافلوس یلپ  یفاص  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   PS- 10PS- 10 نافلوس   نافلوس یلپ   یلپ یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 243 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6uh5sxfk65gmz?user=73474&ntc=6113866
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113866?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقب  پوکسوتا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
imed هناماس رد  هدش  تبث  زاجم  یاه  تکرش  زا  روشک و  لخاد  دیلوت  یالاک  اب  تیولا 

1101093703000073 زاین :  هرامش 
تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI 3000 لدم کیتپاربیاف  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههامکی  تخادرپ  .تسا  هباشم  الاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  مالقا  قبط  افطل  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

ا

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوتا پوکسوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

t3 t4 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000122 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T3 total-EIA-96T عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000125 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

t3 t3 t4t4 تیک   تیک ناونع : : ناونع 5353

دیفس دیفس کپوت   کپوت یتشادهب   یتشادهب هبنپ   هبنپ هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5454

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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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هغیت  پوکسوگنرال 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4-3-2-1- رفصود - رفص یاه  هغیت  یاراد 

ناریا تخاس 
1201003912001017 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب ناریا  تخاس  امتح  - 

دشاب هدننک  نیمات  مانب   IMED تبث امتح 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  40 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

دوش تسویپ  امتح  تخاس  هناورپ  مالعتسا IMED و  روتکاف و  شیپ 
دشاب ناریا  تخاس  امتح 

ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هغیت هغیت   66 پوکسوگنرال   پوکسوگنرال ناونع : : ناونع 5555

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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  رتموکولگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001019 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب ناریا  تخاس  امتح  - 

دشاب  IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  امتح 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

دشاب رمعلا  مادام  یتناراگ  یاراد 
دوش تسویپ  امتح  تخاس  هناورپ  مالعتسا IMED و  روتکاف و  شیپ 

دشاب ناریا  تخاس  امتح 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتموکولگ رتموکولگ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fob تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000129 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دمحمدیس هدننک  هضرع  عجرم   STANDARD DIAGNOSTICS یتراجت مان  یتست  هبعج 50   25FK12 دک  RAPID TEST FOB صیخشت تیک  الاک :  مان 

یبالود یوسوم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره نتشاد  تروص  رد..ددرگیم  لطاب  صقان  مالعتسا..دشابی  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب...ددرگ  یرازگ  تمیق  مالقا  هیلک..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نیبادخ  سدنهم  هرامش 09188396250  اب  یلاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fobfob  تیک تیک ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 243 ھحفص 49 
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 33 میاد  زیلاید  ومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003066 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 33 میاد  زیلاید  ومه  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/10/24 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  2 تخادرپ  :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  3333 زیاس میاد   میاد زیلاید   زیلاید ومه   ومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 5858

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  اب  هناماس  تسویپ  طیارش  قاروا  سیونشیپ و  تسویپ و  ینف  تاصخشم  گرب  قباطم  کیتلاتسیرپ  پمپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000051 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   PULSAFEEDER هدنزاس عجرم   PULSAFEEDER یتراجت مان   XP004LAHT لدم یهاگشیامزآ  کیتلاتسیرپ  پمپ  الاک :  مان 

رازبا زیهجت  یمیش  یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  باسح  هرامش  تکرش و  تاصخشم  یواح  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ و  کرادم  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هداز  نیدباع  سدنهم  مناخراکرس  نفلت 81752349  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب 

.دوش رکذ  روتکافشیپ  رد  افطل  هاگتسد  ندوب  دوجوم  تروصرد 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: 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 کیتلاتسیرپ   کیتلاتسیرپ پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یهاگشیامزآ  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001135 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  فرظ   Lit 2/5 مجح دصرد  صولخ 100 عیام  دیسا  کیتسا  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ  IHC یاه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000106 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یژولوتاپ  IHC یاه تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LitLit   2 /52/5 مجح   مجح دصرد   دصرد 100100 صولخ   صولخ عیام   عیام دیسا   دیسا کیتسا   کیتسا ناونع : : ناونع 6060

یژولوتاپ یژولوتاپ   IHCIHC  یاه یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6113907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000760 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  زیلاید  یفاص  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  528 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

زکرم هب  روتکاف  اب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یژرنا داوم و  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELTRA 9014 crucibles, یناپمک یکیمارس  هتوب  و  , Tungsten, premium دک 90220 –  اب   ELTRA یناپمک نتسگنت  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  گولوتاک   - premium, Ǿ 1”, foil-wrapped

1101096336000026 زاین :  هرامش 
ناریا یژرنا  داوم و  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

بط ردام  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TUNGSTENEO یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک   INTRACRANIAL لدم یکشزپ  دربراک  ردوپ  نتسگنت  الاک :  مان 
سراپ

مرگولیک 3 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

کلم یبط  صیخشت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   MLCO یتراجت مان  یددع  نتراک 10   cc 25 مجح یکیمارس  طسوتم  یهاگشیامزآ  هتوب  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف شیپو  یمسر  روتکاف  هئارا  هب  مازلا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  یژرناوداوم و  هاگشهوژپ  لحمرد  لیوحت  *

.دوش یم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  سانشراک  دات  ساسارب  شریذپ  *
باسح هب  زیراو  یراک  هتفهود  تروص  هب  تخادرپ  *

دشابیم تسویپ  گولاتاک 

3177983634 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  تشد -  نیکشم  جرک -  زربلا  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201888-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیمارس یکیمارس طسوتم   طسوتم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هتوب   هتوب یکشزپ -  -  یکشزپ دربراک   دربراک ردوپ   ردوپ نتسگنت   نتسگنت ناونع : : ناونع 6363

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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  وگاتسا  تکرش  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000107 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قباطم  وگاتسا  تکرش  یاه  تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  85 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهارتم تاعطق  هارمه  هب  روتارتیتوتا  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگاتسا وگاتسا تکرش   تکرش یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 6464

مهارتم مهارتم تاعطق   تاعطق هارمه   هارمه هبهب   روتارتیتوتا   روتارتیتوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  قبط  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000383 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ لز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000150 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  بط  رازبا  هدنزاس  عجرم   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 2 لژ  لکش  یمشچ  زلولس  لیتم  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ قبط   قبط تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 6666

یمشچ یمشچ لزلز   ناونع : : ناونع 6767
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POP7 -3500Series تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000407 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
polymer - 

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

1401/10/24 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

POP7 -3500SeriesPOP7 -3500Series ناونع : : ناونع 6868
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -   uv پمال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000786 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

شخپوراد هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP65 لدم  W 95 ناوت  UV شفنب ءاروام  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غلبم غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند   uvuv  پمال پمال ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک  

6969
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم لاطبا  دقن  هیوست  یاهداهنشیپ  - تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  - دشاب ناریا  تخاس  طقف   - تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000809 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامید لوا  تراپ  هاگشیامزآ  یمومع  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000130 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شاوراد هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN یتراجت مان   cc 100 یلایو هبعج 4  یدنب  هتسب  عون  یمیشویب  دربراک   cpk یصیخشت تیک  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعو هدنشورف  هدهعبرابنا  هبالاک  لیوحتات  باهذ  بایا  ، مالقاوروتکاف لصا  تفایردزا  سپ  ههام  تخادرپزاب 4 اب  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاصخ کین  مناخ  .دشابیمداهنشیپدر 09355720442  هلزنم  هب  یرازگراب  مدعو  تسیمازلاروتکاف  شیپ  یرازگراب.دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هطوبرمرظاندات 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم لاطبا   لاطبا دقن   دقن هیوست   هیوست یاهداهنشیپ   یاهداهنشیپ -- تسا تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه -- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف  - - تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 7070

یمیشویب یمیشویب دربراک   دربراک   cpkcpk یصیخشت   یصیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 7171
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سونیزرف 1000 زیلاید  هاگتسد  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000311 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سونیزرف 1000 زیلاید  هاگتسد  ردوپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشاب  IRC دک دمیآ و  یاراد  دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 سونیزرف   سونیزرف زیلاید   زیلاید هاگتسد   هاگتسد ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 7272
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا // مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000173 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاتیجید جنسراشف  هاگتسد  4 یتسویپ //  مالقا  فیدر  لماش 16   ) مالقا مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسناژروا یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک ناونع : : ناونع 7373
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیمویرتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000061 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   SZM-2 لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

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

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

دنرب دیقاب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام  2 تخادرپ دوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسرپ نطو  یاقآ  09153216373 سانشراک سامت  هرامش  .تسیمازلا  ینف  تاصخشمو 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسارب  نویساربیلاک  یهاوگ  رودص  راهباچ و  تفن  رابنا  تیفیک  لرتنک  یهاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000247 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  ساسارب  نویساربیلاک  یهاوگ  رودص  راهباچ و  تفن  رابنا  تیفیک  لرتنک  یهاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناکسا  باهذو و  بایا  هنیزه 

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

35339984-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیمویرتسا پوکسورکیمویرتسا ناونع : : ناونع 7474

نویساربیلاک نویساربیلاک یهاوگ   یهاوگ رودص   رودص وو   راهباچ   راهباچ تفن   تفن رابنا   رابنا تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 7575
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جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یلخاددیلوت  امازلا  یپوکسودنا  دحاو  تهج  یراوید  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000070 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  هنایمرواخ  عون  کت  یکشزپ  عیانص   TAKNO یتراجت مان   TKL130 لدم  230x80x130 cm زیاس  A پیت سالک 2  رانیمال  دوه  الاک :  مان 

هنایمرواخ عون  کت  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  عون  کت  یکشزپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامید لوا  تراپ  یلوکلوم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000132 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ROBOSCREEN یتراجت مان  یتست  هبعج 100  یژولویب  تاقیقحت  یهاگشیامزآ  یصیخشت  دربراک  - EBV PCR real time -ABI PRISAM تیک الاک :  مان 

بط رتسگ  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعو هدنشورف  هدهعبرابنا  هبالاک  لیوحتات  باهذ  بایا  ، مالقاوروتکاف لصا  تفایردزا  سپ  ههام  تخادرپزاب 4 اب  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاصخ کین  مناخ  .دشابیمداهنشیپدر 09355720442  هلزنم  هب  یرازگراب  مدعو  تسیمازلاروتکاف  شیپ  یرازگراب.دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هطوبرمرظاندات 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنا یپوکسودنا دحاو   دحاو تهج   تهج یراوید   یراوید دوه   دوه ناونع : : ناونع 7676

هامید هامید لوا   لوا تراپ   تراپ یلوکلوم   یلوکلوم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامید یلوکلوم  یمومع  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000133 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هوژپ نژ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO TUBE یتراجت مان   ml 0/2 تیفرظ نلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس  ورکیم  بویت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعو هدنشورف  هدهعبرابنا  هبالاک  لیوحتات  باهذ  بایا  ، مالقاوروتکاف لصا  تفایردزا  سپ  ههام  تخادرپزاب 4 اب  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاصخ کین  مناخ  .دشابیمداهنشیپدر 09355720442  هلزنم  هب  یرازگراب  مدعو  تسیمازلاروتکاف  شیپ  یرازگراب.دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هطوبرمرظاندات 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  نوز  هس  هروک  هاگتسد  کب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000840 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگدنام زیهجت  سلطا  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PARAGON یتراجت مان   SC-3 لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  رلرتنک  اب  یکیرتکلا  هروک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ورکیم   ورکیم بویت   بویت ناونع : : ناونع 7878

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم نوز   نوز هسهس   هروک   هروک هاگتسد   هاگتسد کبکب   ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 360  ره  زا  یدیرو  ینایرش و  جیگ 16 لوتسیف  نزوس  تسویپ و  قبط  الوتسیف  نزوس  زیلاید و  یفاص  تس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000570 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TBL03100 SEL251 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   360360 مادک   مادک رهره   زازا   یدیرو   یدیرو وو   ینایرش   ینایرش 1616 جیگ   جیگ لوتسیف   لوتسیف نزوس   نزوس وو   تسویپ   تسویپ قبط   قبط الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس وو   زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص وو   تستس   ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ml 20 مجح یکشزپ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000242 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 20 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   2 020 مجح   مجح یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک دریگیم .  تروص  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  بط .  نونف  تکرش   FT D500 بای نینج  هاگتسد  هس  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدنشورف  هدهعب 

1101091010000045 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-D500 لدم رلپاد  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعب  هیارک  دریگیم .  تروص  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  بط .  نونف  تکرش   FT D500 بای نینج  هاگتسد  هس  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

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

FT D500FT D500 بای   بای نینج   نینج هاگتسد   هاگتسد هسهس   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101091197000004 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

امزآ ملن  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم   DLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   µl 300 تیفرظ یهاگشیامزآ  والکوتا  تباث  رلپمس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هبساحم  ییاهن  تمیق  رد  هدننک (  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمارهب رتکد  رتشیب 09188715409  تاعالطا  یگنهامه و 

6616936311 یتسپ :  دک  ناملاش ،  هار  هس  نارادساپ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33623530-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33623351-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ والکوتا   والکوتا تباث   تباث رلپمس   رلپمس ناونع : : ناونع 8383
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاماگلامآ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004722000034 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیتند زارف  نتراک   B-1697.2 یردوپ روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هراک  کت  یردوپ  روتاماگلاما  هاگتسد  احیجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  لباق  یجراخ  هراک  کت  هباشم  دنرب 

.دامرف لصاح  سامت  ضایف  یاقا  بانج  هرامش 09158245094  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 
.تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یهاگشناد  داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف -  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177949367

38832366-0513  ، 31997-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38832366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاماگلامآ روتاماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484
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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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نسکاو یرادهگن  امرس ( هریجنز  هناخدرس  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090382000037 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ هناخدرس  شیامرس  دحاو  الاک :  مان 

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

نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46224041-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن امرس ( ( امرس هریجنز   هریجنز هناخدرس   هناخدرس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8585

یکیرتکلا یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا راشف - - راشف روسنس   روسنس هیذغت - - هیذغت عبنم   عبنم یکیرتکلا - - یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا  - - رسویدسنارت رسویدسنارت  - - رتمویسناتپ رتمویسناتپ لانگیس   لانگیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000718 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL CONDITIONER یتراجت مان   MUK 350-4 لدم یطخ  رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 
نایدیشر

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   ABA160 Casing رسویدسنارت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   AB11113 رسویدسنارت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 225-000-202-144  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لرتنک  ولبات  دربراک   RPS 6U لدم هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 001-000-450-204-012-000-402-111  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vibration monitoring :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001417 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   YANCHING یتراجت مان  لدم 1630  یا  هشیش  جردم  تپیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قوف  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CV-15703 ARROW لدم هار  هس  یزکرم  یدیرو  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000423 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx20 cm 7 زیاس  CV-15703 لدم هار  هس  یزکرم  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CV-15703 ARROW لدم هار  هس  یزکرم  یدیرو  رتتاک   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

CV- 15703 CV- 15703 ARROWARROW  لدم لدم هار   هار هسهس   یزکرم   یزکرم یدیرو   یدیرو رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 8888
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام 2 یرادرب  هرهب  دحاو  رایس  روورپ  یریگ  هزادنا  فورظ  نویساربیلاک  مجح و  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002195 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارغت سیسات و  یهگا  خرن و  داهنشیپ  گرب  هصقانم ، دانسا  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش ، دیق  یاه  زوجم  همانیهاوگ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( 000ر000ر120ر1 -/ امرفراک دروآرب  تاریمعت ()  یرادهگن و  هرادا  یرجم  دحاو  ) .دشاب یم  یمازلا  تکرش  ربتعم 

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

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 نورام   نورام یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب دحاو   دحاو رایس   رایس روورپ   روورپ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا فورظ   فورظ نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   مجح   مجح نعت   نعت ناونع : : ناونع 8989
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24*19 زیلایدومه مئاد  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000814 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARGON یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   frx24 cm 15/5 زیاس دک 32401524  هار  ود  یزکرم  دیرو  زیلایدومه  مئاد  رتتاک  الاک :  مان 

ultra stream peel away kit لدم  ARGON MEDICAL DEVICES INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  ایرآ  دوبهب  نامرآ 
ددع 20 دادعت : 

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

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2424** 1919 زیلایدومه زیلایدومه مئاد   مئاد رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 9090
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   . تسا زاین  دروم  هاگتسد  هس  دادعت  هب  هلاناک  هس  تراجت  ارآ  ناکرا  بلق  راون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگیم تروص  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ 

1101091010000046 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   EKG یتراجت مان  لدم 2000  یکشزپ  یبلق  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   . تسا زاین  دروم  هاگتسد  هس  دادعت  هب  هلاناک  هس  تراجت  ارآ  ناکرا  بلق  راون  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  روتکاف  الاک و 

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

نادمه ناتسا  زاگ   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تخادرپ .ددرگ   .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم هاگتسد   هاگتسد هسهس   دادعت   دادعت هبهب   هلاناک   هلاناک هسهس   تراجت   تراجت ارآ   ارآ ناکرا   ناکرا بلق   بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دریگیم دریگیم تروص   تروص روتکاف   روتکاف وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ  

9191

کرادم کرادم قبط   قبط دنشاب -  -  دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا ،)،) تسویپ تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش هئارا   هئارا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم یزاگ   یزاگ نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ

9292
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کرادم قبط  دنشاب -  یم  هباشم  اهدک  ناریا  ،) تسویپ اهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  یزاگ  نلیتا  یلپ  تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ 

1101091496000066 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاصتا راهنا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  لاصتا  راهنا  یتراجت  مان   90x25 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  نژویفورتکلا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لاصتا راهنا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  لاصتا  راهنا  یتراجت  مان   63x25 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  نژویفورتکلا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لاصتا راهنا  یتراجت  مان   mm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لاصتا راهنا  یتراجت  مان   mm 63 زیاس ینلیتا  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لاصتا راهنا  یتراجت  مان   mm 25 زیاس ینلیتا  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  الاک :  مان 
ددع 20,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
اسراپ زاگورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   INNOGAZ یتراجت مان  ینژویفورتکلا  لاصتا  عون   mm 63 زیاس  SDR11 ینلیتا یلپ  یواسم  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 650 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

اسراپ زاگورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   INNOGAZ یتراجت مان  ینژویفورتکلا  لاصتا  عون   mm 25 زیاس  SDR11 ینلیتا یلپ  یواسم  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 1,700 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لاصتا راهنا  یتراجت  مان   mm 125 زیاس ینلیتا  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یناسر  بآ  زاگ و  یاه  هکبش  رد  هلول  طوطخ  یاهتنا  هدننک  دودسم  دربراک   mm 63 زیاس نلیتا  یلپ  سنج  نژویفورتکلا  شوپرد  الاک :  مان 
هواس نارطق  تکرش 
ددع 1,500 دادعت : 

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

زا تاماهبا  هب  ییوگ  خساپ  ) .دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یمامت  یارب  اه  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هراشا  دراوم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کی هرامش  تسویپ  رد  هدش  مالعا  سامت  هرامش  اب  حبص  یلا 10.30  تعاس 8 

.دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  وضع  دیاب  اهتکرش 

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: 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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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - IMED زا زوجم  یاراد  لخاد - دیلوت  - یقرب برد  ضرع 80  سالک 2  رانیمال  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000427 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTLVC2XR لدم سالک 2  ولف  رانیمال  دوه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا و هار  هنیزه  - یروف لیوحت  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه   - بصن نامز  زا  یتناراگ  تسویپ - تسیل  اب  قباطم  تساوخرد  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  شزوما  بصن و 

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

32122214-071  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  لودج  ینف و  تاصخشم  قباطم  یمشچود  پوکسورکیم  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.(

1101096446000254 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   BM180N لدم کیژولویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - IMEDIMED  زازا زوجم   زوجم یاراد   یاراد لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت -- یقرب یقرب برد   برد   8080 ضرع   ضرع   22 سالک   سالک رانیمال   رانیمال دوه   دوه ناونع : : ناونع 9393

یمشچود یمشچود پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 9494
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایا / یمازلا روتکافشیپ  / تسویپ هب  تاصخشم  / هباشم یتامدخ  دک  دک و  ناریا  / الاک تمدخ  / بآ نیالنآ  هاگتسد  /hse/1585 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  راک  نامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  باهذ و  و 

1101092410001278 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دار زیهجت  بآ  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم  دار  زیهجت  بآ  نیبم  هدنزاس  عجرم   MX-1000 لدم نیالنآ  رتماراپ  یتلوم  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دنامسپ تیریدم  تامدخ  ریاس  هیفصت و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم بآبآ   روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 9595
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  زا  هدافتسا  تلعب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ) hp1320 رتنیرپ گنیزویف  رتیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003100 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ نایناریا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ریصن  شهوژپ  نایناریا  یروانف  هدنزاس  عجرم   BETEX 22 LED لمح لباق  یسیطانغم  یلاتیجید  رتیه  الاک :  مان 

ریصن
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ دیق  یرورض  سامت  هرامش  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  .یراک  زور  روتکاف 7  هیوست  هدنشورف .  اب  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ گنیزویف   گنیزویف رتیه   رتیه ناونع : : ناونع 9696
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زربلا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن و تخادرپ  - میرادیم مالعا  ناتروضحب  تمیق  مالعتسا  تهج  لدم  دنرب و  قبط  یکشزپ  تازیهجت  تساوخرد  دروم   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنرب  درف  هدهعب  راب  هنیزه 

1101030531000035 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

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 17 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درف هدهعب  راب  هنیزه  نمض  رد.دریگیم  تروص  تخادرپ  تعاس  فرظ 72 سانشراک  داتو  تفایرد  زا  سپ  یتساوخرد  مالقا  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب 

 : یتسپ دک  هکبش ،  یسراف  ناملس  نابایخ  رامع  نابایخ  یعامتجا  نیمات  هرادا  بنج  یبرغ  دامادریم  راولب  یتعنصرهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3431936711

32240640-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240641-028 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  هلاناک  شش  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000255 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اند  یتراجت  مان   Dena 650 لدم یکشزپ  لاناک  شش  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  انیس -  رخف  تینوی  کیتامونپ  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000787 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GEFA هدنزاس عجرم   GEFA یتراجت مان   IP67 یلرتنک چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( .تسا .تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   هلاناک   هلاناک شششش   فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 9898

تینوی تینوی کیتامونپ   کیتامونپ ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 9999
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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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000589 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهشناریپ تراجت  یمزراوخ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

هتسب 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 100100
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... مارگویب و یتنآ  نیسمیاماتنچ -  مارگویب  یتنآ  الگیش -  مرس  یتنآ  نوخ  - کناب  لس - : کچ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لس کچ  تهج :  اهب  مالعتسا 

تسویپ تسیل  قبط 
1201000383000828 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لس کچ  - 

تسویپ تسیل  قبط 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یطوق / هتسب / ددع  50,846 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو مارگویب   مارگویب یتنآ   یتنآ نیسمیاماتنچ -  -  نیسمیاماتنچ مارگویب   مارگویب یتنآ   یتنآ الگیش -  -  الگیش مرس   مرس یتنآ   یتنآ نوخ   - - نوخ کناب   کناب لسلس - : - : کچکچ   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F PELLEGRINI PEDESTAL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005552 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جنس حطس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  255255   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F PELLEGRINI  PEDESTAL CRANEP/F PELLEGRINI  PEDESTAL CRANE ناونع : : ناونع 102102
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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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000941 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   Fetal Monitoring یتراجت مان   FC 1400 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/17 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

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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 10 دادعت هب  (EXPORT  ) نشکاسوبمورت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000948 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   MEDGYN INTERNATIONAL یتراجت مان  یکشزپ  دربراک   Medgyn PiPette نشکاس الوناک  الاک :  مان 

بطراس نونف  یکشزپ 
ددع 1 دادعت : 

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

بسچربو یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  ویژنآ  تهج  ددع  10 دادعت هب  (EXPORT  ) نشکاسوبمورت هباشم و  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپو 3 دشاب  تلاصا 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103

ددع ددع 1010 دادعت دادعت هبهب   (( EXPORTEXPORT  ) ) نشکاسوبمورت نشکاسوبمورت ناونع : : ناونع 104104
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  ماشای -  بلق  راون  هاگتسد  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000780 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

دنهس هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIMED هدنزاس عجرم   E10R-HP-B لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  دیل  هرسکی 10  راد  تمواقم  لباک  الاک :  مان 
بط نیماهب 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ماشای -  -  ماشای بلق   بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  60MM پول اب  یموتکپیلوپ  تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک 

1101094897003096 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یروانف هدننک  هضرع  عجرم   ENDO-FLEX GMBH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   K0622-B دک  cm 160 زیاس یکشزپ  لیدکورک  یجراخ  مسج  سنپ  الاک :  مان 
هتفرشیپ بط 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  60MM پول اب  یموتکپیلوپ  تن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام   4

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

82032068-021  ، 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

هدننک هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد 6060 MMMM  پول پول اباب   یموتکپیلوپ   یموتکپیلوپ تنتن   ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف رامیب  لباک  ربار و  دورتکلا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000376 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN MED یتراجت مان   RB لدم یپارتویزیف  رامیب  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN MED یتراجت مان   4x6 cm زیاس یپارتورتکلا  هاگتسد  دربراک  ربار  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن رد  هدنشورف  تکرش  اب  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  نیون  یکشزپ  یسدنهم  یپارتورتکلا  یاه  هاگتسد  صوصخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  دوش  هتفرگ 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتویزیف یپارتویزیف رامیب   رامیب لباک   لباک وو   ربار   ربار دورتکلا   دورتکلا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 107107
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  ماشای 635 -  بلق  راون  هاگتسد  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000779 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هرک  ROCKET تکرش زا   ROCKET یتراجت مان   ES18-12AH لدم  V 12 یجورخ ژاتلو   mm 167 عافترا  181x76 mm داعبا کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یبونج
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب  - - بلق بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 243 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tjxtx68bt2htw?user=73474&ntc=6113164
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113164?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10: مرس هیاپ  ** 50 تخترانک : هلپ  کت  ** 20 هنیاعم :  تخت  ** 5: نا یاو  یج  تخت  ** 15: رآ یپ  یس  تحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000888 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
* سانشراک طسوت  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  شرافس  لوبق  ** 09171910924 رگراک نیما  : سانشراک * دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  * لخاددیلوت - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
زاین حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .هزور  تخادرپ 45  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.تسه :  تیولوا  رد  هدننک  دیلوت  هک  یاهدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ  تمیق 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 :: مرس مرس هیاپ   هیاپ **** 5050 تخترانک : : تخترانک هلپ   هلپ کتکت   **** 2020 هنیاعم :  :  هنیاعم تخت   تخت **** 55 :: نانا یاو   یاو یجیج   تخت   تخت **** 1515 :: رآرآ یپیپ   یسیس   تحت   تحت ناونع : : ناونع 109109
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  اب  نربولگ  هیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تلاصا  بسچرب  یرابتعا  تروصب  دیرخ 

1101030686002939 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GEM SRL هدنزاس عجرم   GLUBRAN 2 یتراجت مان   cc 1 یلایو رتسیلب 1  یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
داپ

لایو 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فلتخم یاهزیاس  اب  نربولگ  هیام  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تلاصا  بسچرب  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

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یرابتعا   یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس اباب   نربولگ   نربولگ هیام   هیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 1101 10
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مرهج ایبنالا  متاخ  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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20: مرس هیاپ  ** 20 تخترانک : هلپ  کت  ** 20 هنیاعم :  تخت  ** 3: نا یاو  یج  تخت  ** 3: رآ یپ  یس  تحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000077 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
* سانشراک طسوت  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  شرافس  لوبق  ** 09171910924 رگراک نیما  : سانشراک * دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  * لخاددیلوت - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
زاین یلک  حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .هزور  تخادرپ 45  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.تسه :  تیولوا  رد  هدننک  دیلوت  هک  یاهدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ  تمیق 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

2020 :: مرس مرس هیاپ   هیاپ **** 2020 تخترانک : : تخترانک هلپ   هلپ کتکت   **** 2020 هنیاعم :  :  هنیاعم تخت   تخت **** 33:: نانا یاو   یاو یجیج   تخت   تخت **** 33:: رآرآ یپیپ   یسیس   تحت   تحت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیناتنف 50 لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000039 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شخپوراد یتراجت  مان  دقاف   ml 10 لوپمآ ییاوقم 5  هبعج   mcg/ml 50 زد لوپمآ  لیناتنف  الاک :  مان 

هبعج 15,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تنواعم رظن  اب  الاک  دیرخ   ) یدقن تروص  هب  فیفخت 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: 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

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهعب  هیارک   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . اوآ کرام  گنرس آ د  ددع  رازه  دادعت 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091010000044 زاین :  هرامش 

نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  هیارک   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . اوآ کرام  گنرس آ د  ددع  رازه  دادعت 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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 لیناتنف   لیناتنف لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب هیارک   هیارک  . . دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . اوآ اوآ کرام   کرام دد   آآ   گنرس   گنرس ددع   ددع رازه   رازه   1515 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 113113
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جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000  زیاس 10*10  یکت  لیرتسا  زاگ.هتسب  زیاس 10*10 500  خن 20  هیال  ییولیک 16  مین  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000069 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یبیبح داشهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرز  لیرتسا  زاگ  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یبط زاگ  دناب و  یتراجت  مان  یمرگولیک  ینولیان  هتسب  راد  خن  لدم   10x10 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  خن 20  هرمن  هیال  لیرتسا 16  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
دبراب بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  شواز 

مرگولیک 500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هنومن و  لاسرا.تسیمازلا  دم  یا  نتشاد  دشابیم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  اهدک  ناریا  دینک .  تقد  یلک  حرش  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

3153848161 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یوربور  ادهش  نادیم  هب  هدیسرن  یتشهبدیهش  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241158-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242954-026 :: 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

ددع ددع   1000010000 دادعت   دادعت   1010 ** 1010 زیاس   زیاس یکت   یکت لیرتسا   لیرتسا زاگ.هتسب   زاگ.هتسب   500500   1010 ** 1010 زیاس   زیاس   2 020 خنخن   هیال   هیال   1616 ییولیک   ییولیک مین   مین زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 1141 14
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  پچ /  طقف  نمول  لبد  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003095 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298633   fr 33 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 

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

راکشآ وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 298635   fr 35 زیاس پچ  لایشنورب  نمول  لبد  هلول  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  پچ /  طقف  نمول  لبد  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 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

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم پچپچ /  /  طقف   طقف نمول   نمول لبد   لبد هلول   هلول ناونع : : ناونع 115115
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حوطس رازبا و  تهج   VIRKON هدننک ینوفع  دض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000084 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییوراد و هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   ANTEC-DUPONT هدنزاس عجرم   VIRKON S یتراجت مان   kg 5 یکیتسالپ فرظ  یماد  هدننک  ینوفع  دض  الاک :  مان 

هنیسآ یتشادهب 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حوطس رازبا و  تهج   VIRKON هدننک ینوفع  دض   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالسا نایئادف  ینامرد  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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم نادند  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000017 زاین :  هرامش 

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  دیسوزیا  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 4  هتسب  دیسوزیا  لدم  یتیزوپماک  یعونصم  نادند  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای هدننکدیلوت  ای  تکرش  - دشاب  imed تیاس رد  دیاب  تکرش  - هاگنامرد لحم  رد  لیوحت  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسا لوبق  دروم  یناریا  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  imed تیاس رد  هدننکدیلوت  هدنیامن 

1845849371 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناادف  کینیلک  یلپ  مشیربا  راولب  بنجمالسا  ناادف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: 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

حوطس حوطس وو   رازبا   رازبا تهج   تهج   VIRKONVIRKON  هدننک هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   ناونع : : ناونع 1161 16

یعونصم یعونصم نادند   نادند دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کایرت روتنت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000040 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ییوراد هیلوا  داوم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ml 250 یا هشیش  فرظ  دصرد  صولخ 1 تبرش  لکش  وراد  هیلوا  داوم  کایرت  روتنت  الاک :  مان 

( دامت )
ددع 25,000 دادعت : 

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

دشابیم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تنواعم رظن  اب  الاک  دیرخ   ) یدقن تروص  هب  فیفخت 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  قبط  اقیقد  یتایح  مئالع  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092076000071 زاین :  هرامش 

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ARAD-P10 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-IBP-CO2-IOC لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  اب 09151540467  سامت  رتشیب  تاحیضوت  ناریااص , لارتناس  هب  لاصتا  تیلباق  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کایرت کایرت روتنت   روتنت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

هدش هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط اقیقد   اقیقد یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  رتمیسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001020 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب ناریا  تخاس  امتح  - 

دشاب هدننک  نیمات  مانب   IMED تبث امتح 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 
دوش تسویپ  امتح  تخاس  هناورپ  مالعتسا IMED و  روتکاف و  شیپ 

دشاب ناریا  تخاس  امتح 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تخاس   تخاس رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 120120
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رامیب نک  مرگ   ) رمراو یداب  هاگتسد  ددع  هس  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000121 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
over مرالا یاراد  فلتخم 4 - یاهزیاس  رد  کیژرلا  ریغ  تکنلب  یاراد  -3 هقیقد کی  زا  رتمک  رد  هجرد  ات 46  امد 36  هب  ندیسر  ادص 2- مکو  الاب  ولفریا  - 

 . tempreture/under tempreture
هاگتسد یامد  لرتنک  یارب  ازجم  گولانا  متسیس  یاراد  -5

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشابیم و  نیمخ  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  -2

دشابیم یدقن  هیوست  -3
دشاب  IMED رد تبث  یگدنیامن  یاراد  قوف  مالقا  یارب  تسیابیم  هدننک  نیمات  -4

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

(( رامیب رامیب نکنک   مرگ   مرگ  ) ) رمراو رمراو یداب   یداب هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع هسهس   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 12 112 1
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد   5CM - CBC- CBD لیتیکیپ لبد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا 

1101094897003094 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ راگن  نیرف  هدننک  هضرع  عجرم   G FLEX یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   frx12 cm 10 زیاس یرایلیب  یکیتسالپ  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

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

الاک هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد   5CM - CBC- CBD لیتیکیپ لبد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز 

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

82032068-021  ، 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

یددع یددع   11 یذغاک   یذغاک هتسب   هتسب   frx12  cmfrx12  cm  1010 زیاس   زیاس یرایلیب   یرایلیب یکیتسالپ   یکیتسالپ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 122122
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازه تسیب   carsens دنق تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000304 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازه تسیب   carsens دنق تست  راون  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشابیم  irc دک دمیآ و  یاراد  دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  باسح 3 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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

رازه رازه تسیب   تسیب   carsenscarsens دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 123123
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  نولک  قیرزت  نزوس  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز 

1101094897003092 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   MEADITALIA-ITA-FLEX یتراجت مان  یددع  هتسب 10   cm 230 زیاس گنز  دض  لیتسا  سنج  یپارتورلکسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نایسراپ شخب  افش  رازفا  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   MEADITALIA-ITA-FLEX

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  نولک  قیرزت  نزوس  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

82032068-021  ، 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

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد نولک   نولک قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست

124124
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسحدض بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000488 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگنامرد هدننک  هضرع  عجرم  یلور   12 نتراک  Yd 10 لوط  cm 2/5 ضرع یذغاک  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیساسحدض تیساسحدض بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 243 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tyaeftdgyyef2?user=73474&ntc=6113272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113272?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  لماک  لاسگرزب  جنس  راشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ یشوگ  هارمه  هب 

1201003912001018 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دشاب ناریا  تخاس  امتح  - 
دشاب هدننک  نیمات  مانب   IMED تبث امتح 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
دوش تسویپ  امتح  تخاس  هناورپ  مالعتسا IMED و  روتکاف و  شیپ 

دشاب ناریا  تخاس  امتح 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یشوگ   یشوگ هارمه   هارمه هبهب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس لماک   لماک لاسگرزب   لاسگرزب جنس   جنس راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PERFORM هدننک ینوفع  دض  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  PERFORM ID یتراجت مان   g 900 یکیتسالپ فرظ  ینادند  یاه  بلاق  یکیتسالپ و  لیاسو  تازیهجت و  حوطس و  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  ردوپ  الاک :  مان 

انرب ایریآ  هدننک  هضرع 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

PERFORM هدننک ینوفع  دض  ردوپ   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PERFORMPERFORM  هدننک هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 127127

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل یکشزپ (  (  یکشزپ تاموزلم   تاموزلم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 128128
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یکشزپ تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094319000091 زاین :  هرامش 

هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  کلیسرم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 600  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  پویت  لاتکر  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   B.BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   BB515 دک یروتسیب 15  غیت  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   B.BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   BB520 دک یروتسیب 20  غیت  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 50  هبل  کت  لاسگرزب  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  انمض  ددرگ  همیمض  irc دک هارمه  هب  مالقا  روتکاف  شیپدشاب  یم  هدنرب  هب  زکرمات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  حیحص  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  مالقا  دشاب  یم 

6641875156 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38726290-087  ، 38724880-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722502-087 :: 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
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ تلم 25  اب  رادشک  هیال  کسام 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000377 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  اون  دوبهب و  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   10x18 cm زیاس راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 200,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شکاب مرگ  تلم 25  یاراد  دنلب  خیرات  دشاب  تلاصا  بسچرب  دک ircو  یاراد  امتح  هدنشورف  اب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  سانشراک  دات  مدع  تروصردو  دشاب  بوغرم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ مرگ   2525 تلم   تلم اباب   رادشک   رادشک هیال   هیال کسام  33   کسام ناونع : : ناونع 129129

گنیر گنیر وو   هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 130130
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گنیر هچیرد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000851 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 31 لدم زیاس 31  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 29 لدم زیاس 29  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   REGENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   23AGN-751 لدم زیاس 23  تروئآ  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 27 لدم زیاس 27  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASTER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   MECJ-502 33 لدم زیاس 33  لارتیم  یکیناکم  یبلق  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   RIGID SADDLE یتراجت مان   mm 28 زیاس  RSAR-28 لدم یعونصم  بلق  لارتیم  هچیرد  میمرت  گنیر  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع 
ددع 8 دادعت : 

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

دوش هظحالم  یتسویپ  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  تسبیل  ددع  ود  رد  مزال  تاحیضوتو  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ 

1101095143000426 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

دام بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   B112 لدم دناب  ناپسا  سنج  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  باسح  هیوست  یئاراد  هرادا  یهاوگاب  تایلام  هدنشورف  هدهعب  لیوحت  لحارم  یمامت  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  تسیل  ددعود  نزیا  ربکا  یاقآ  هرامشب 09168242465  سانشراکاب  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو 

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

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

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  --- LEPO دنرب ریاودیاگ 0/014  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000256 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 180 زیاس لدم 0/014  قورع  بلق و  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

قرش راگن  شپت 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- ههام 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

رامیب رامیب سابل   سابل تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا --- --- LEPOLEPO دنرب   دنرب   0/0 140/0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 132132

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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RHEOSEPT-SD UNIVERSAL حوطس هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000081 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  RHEOSEPT-SD UNIVERSAL یتراجت مان   Lit 0/75 ینلیتا یلپ  یرطب  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  حوطس و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس 
یرطب 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

RHEOSEPT-SD UNIVERSAL حوطس هدننک  ینوفع  دض  لولحم   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  هیال  هس  تیشورد ) ) زادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000201 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  الاک :  مان 

دم ارآ  نت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RHEOSEPT-SD UNIVERSALRHEOSEPT-SD UNIVERSAL حوطس   حوطس هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 133133

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   هیال   هیال هسهس   تیشورد ) ) تیشورد )) زادناریز زادناریز ناونع : : ناونع 134134

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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113351 :: 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
1101093856002484 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . تانبرک تانبرک یبیب   لولحمو   لولحمو زیلاید   زیلاید یفاصو   یفاصو تستس   ناونع : : ناونع 135135

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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOSANITIZER هدننک ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000079 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   SANISWISS هدنزاس عجرم   BIOSANITIZER یتراجت مان   cc 500 یرطب تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ریبدت بط  ایمیک  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 
یرطب 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BIOSANITIZER هدننک ینوفع  دض  لولحم   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000060 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( ناسوت  ) دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 320  دازون  تروپسنارت  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: 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

BIOSANITIZERBIOSANITIZER هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 136136

لباترپ لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 137137
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکفرپ دمآ  وگیب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000080 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ دمآ  وگیب  یرطب  نتراک 12   Lit 1 فک حوطس و  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکفرپ دمآ  وگیب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم   :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکفرپ تکفرپ دمآ   دمآ وگیب   وگیب هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 138138

زاین زاین دروم   دروم   3030 -- ینفدک  24542454 ینفدک اباب     0/30/3MMMM  باش باش یبیب   سنپ   سنپ کیکی   فیدر   فیدر زازا   ریغ   ریغ هبهب   هدیدرگ   هدیدرگ تبث   تبث ینفدک   ینفدک وو   زاین   زاین قباطم   قباطم اهالاک   اهالاک یمامت   یمامت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

139139
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زاین دروم  ینفدک 30-2454  اب   0/3MM باش یب  سنپ  کی  فیدر  زا  ریغ  هب  هدیدرگ  تبث  ینفدک  زاین و  قباطم  اهالاک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094897003088 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   CARL TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 50-2454  هنادند  اب  پاش  یب  سنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   CARL TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 00-1795  مشچ  یحارج  روتالوپینم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   CARL TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 15-1403  یمشچ  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 90-1765   KAGAWA هجرد وکیف 90  رپاچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سراپ یکشزپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   CARL TEUFEL هدنزاس عجرم  دک 75-2775  یمشچ  لفق  یب  ورک 10/0  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  یفارگویژنآ  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002483 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکیتسالپ 1 هتسب   SPLASH WIRE HYDROPHILIC STEERABLE GUIDE WIRE لدم یقورع  یبلق و  کیلیفوردیه  یفارگویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیاس 150  MERIT MEDICAL IRELAND LTD هدنزاس عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک  بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   SPLASH WIRE یتراجت مان  یددع 

cm
ددع 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت یفارگویژنآ   یفارگویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

140140
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دزی یقودص  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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  رتموتکرفروتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000332 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وکمم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOPCON یتراجت مان   KR-1 لدم یکشزپ  مشچ  لمح  لباق  رتموتکرفروتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  یزکرم 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

یکشزپ یکشزپ مشچ   مشچ لمح   لمح لباق   لباق رتموتکرفروتا   رتموتکرفروتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 20-18  یشراوگ  یرم  روتالید  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا 

1101094897003089 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00558500 دک  mm 20-18 زیاس یشراوگ  یرم  روتالید  نلاب  الاک :  مان 
رصع نونف  یاروام 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 20-18  یشراوگ  یرم  روتالید  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

82032068-021  ، 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

لاسرا لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد   2 020 -- 1818 زیاس   زیاس یشراوگ   یشراوگ یرم   یرم روتالید   روتالید نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک هدننک   هدننک

142142

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

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

زا 243 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rwg9f6nv6pzsq?user=73474&ntc=6113408
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113408?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 10-8  یشراوگ  روتالید  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897003086 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یاروام یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00558400 دک  mm 10-8 زیاس یشراوگ  روتالید  نلاب  الاک :  مان 
رصع نونف 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 10-8  یشراوگ  روتالید  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام   4

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

82032068-021  ، 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

هدننک هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد   1010 -- 88 زیاس   زیاس یشراوگ   یشراوگ روتالید   روتالید نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک

143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000299 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عیانص یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   555C لدم یپارتویزیف  دربراک  یپارتوناکم  ششک  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN یتراجت مان   915G لدم یپارتورتکلا  یپارتنگم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN یتراجت مان   360G لدم یپارتویزیف  یپارتویو  کوش  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

نشکارت نشکارت ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قورعو بلق  یرنورک  تنتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000461 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   RV2529 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x29 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT
ددع 484 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
FR2723 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x23 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT هدنزاس عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 
دشاب یم  تسویپ  دادعتاب  یتساوخرد  تسیل 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قورعو قورعو بلق   بلق یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  زا  -) ددع دادعت 720  تیساسح 1/25  دض  بسچ  ددع -  دادعت 30000 تناس  تیساسح 2/5  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش  هدافتسا 

1101030271000565 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 24   cmx9 m 1/25 داعبا یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 720 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باراد ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج   2/5x10 Yd داعبا یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 30,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   -)-) ددع ددع   720720 دادعت   دادعت   1/251/25 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ددع -  -  ددع 3000030000 دادعت   دادعت تناس   تناس   2 /52/5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هدش   هدش
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رولف دیپر  وزیا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000078 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یس یس  تپ Lit 1 ُا  یرطب  یکشزپنادند  یناتسرامیب و  فلتخم  حوطس  دربراک  رولف  دیپر  وزیا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 600 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رولف دیپر  وزیا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رولف رولف دیپر   دیپر وزیا   وزیا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 147147
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 18-15 یشراوگ  روتالید  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897003087 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یاروام یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00558430 دک  mm 18-15 زیاس یشراوگ  روتالید  نلاب  الاک :  مان 
رصع نونف 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  زیاس 18-15 یشراوگ  روتالید  نلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

82032068-021  ، 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

هدننک هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد 1818 -- 1515 زیاس   زیاس یشراوگ   یشراوگ روتالید   روتالید نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک
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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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قورع . دادسنا  سیپ  دنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002482 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   LF5637 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   LF4418 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   LF2019 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   BZ4212 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 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

قورع قورع دادسنا   دادسنا سیپ   سیپ دنه   دنه ناونع : : ناونع 149149
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع مادکره 100 

1201030292003065 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  - 
ددع مادکره 100 

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

1401/10/24 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

روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   100100 مادکره   مادکره   4/54/5 وو     44 وو     3/53/5 وو   یاهزیاس  33   یاهزیاس فاک   فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 150150

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 151151
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یکشزپنادند یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093354000061 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یتوهام بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   LUBER یتراجت مان   ml 200 راد یرپسا  یزلف  یطوق  یکشزپنادند  درس  یرپسا  الاک :  مان 

یطوق 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

لاکتا هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   DETREY یتراجت مان   g 18 ییاوقم هبعج  دک 60621103  یکشزپنادند   AH 26 رلیس الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
لالز هدننک  هضرع  عجرم  یمیش  بط  لالز  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یقلط 12  هتسب   WELL02 لدم یا  هشیش  یکشزپنادند  ماگلامآ  هدوگ  الاک :  مان 

یمیش بط 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ماکآ تمالس  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دم  کآ  یتراجت  مان   ml 500 راد یرپسا  یزلف  یطوق  یحارج  سیپدنه  نیبروت و  هدننک  ناور  الاک :  مان 

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

یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 120 زیاس رامیب  فرصم  رابکی  ناگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   DENFIL FLOW یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   A2 لدم یکشزپنادند  ولف  تیزوپماک  الاک :  مان 

هبعج 23 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نادند تراجت  اوشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PUMADENT یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 200  هتسب  یکشزپنادند  یذغاک  نک  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اناداپسا وراد  زبس  هدننک  هضرع  عجرم  لژ  اتند  یتراجت  مان   g 10 یبویت ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند  یسح  یب  لژ  الاک :  مان 

بویت 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان  یددع  رتسیلب 50  ییاوقم 5  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   plain دصرد Scandonest 3 یسح یب  لوپراک  الاک :  مان 
کت اناداپآ 

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نازوا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FAGHIHI یتراجت مان  یددع  هبعج 50   CINALUX یدحاو جنپ  لوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 
هبعج 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  دهشم  یرادهب  ات  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  هدش  کیکفت  دادعت  اب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ 

یراک زور  تادنتسم 20  هیارا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 
دشاب یم  هنومن  لاسرا  اب  دات 

یلا 10 تعاس 8  سامت 31918372 
لاس لقادح 2  ءاضقنا  خیرات 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور 400 دادعت یددع ) لور 100  ) لاسگرزب ییاسانش  دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002940 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لبمس  اناداپآ  ناروانف  هدنزاس  عجرم  یلور  هتسب 1   g 80 ژامارگ  25x295 mm زیاس لاسگرزب  صوصخم  دیفس  دنبتسد  رگپاچ  ذغاک  الاک :  مان 

لبمس اناداپآ  ناروانف 
لور 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه..تسا  هباشمدک  ناریا..لخاد  دیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  ددع  دادعت 31  هب  ینوفع  دض  وشتسش و  لباق  شکور  اب  رامیب  یرتسب  تخت  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000195 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  یرسک  زیهجت  سیدهب  یتراجت  مان   7x90x200 cm زیاس لدم 2711-2710  یرتسب  تخت  کشت  الاک :  مان 

ددع 31 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  ههام  تخادرپ 5  دهعت   . دشاب تشادهب  ترازو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  دیلوت  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعتسا  همیمض  روتکاف  شیپ   . دشاب

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب صوصخم   صوصخم دیفس   دیفس دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ ذغاک   ذغاک لاسگرزب --  --  لاسگرزب ییاسانش   ییاسانش دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 152152

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   3131 دادعت   دادعت هبهب   ینوفع   ینوفع دضدض   وو   وشتسش   وشتسش لباق   لباق شکور   شکور اباب   رامیب   رامیب یرتسب   یرتسب تخت   تخت کشت   کشت ناونع : : ناونع 153153
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  هباشم  یمالعادک  تسویپ  تسیل  قبط  PDS نزوس خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000949 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار   PDS نزوس خن و  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط PDSPDS نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 154154
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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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط   ( یپوکسورترآ رویش  دیلب   ، کسینیم وسال   ، نوتابدنا  ، سنارف رتنیا  چیپ   ) لماش  ACL کسینیم و تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یراذگ  تمیق  ددع  مادکره 1  زا 

1101030240000717 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  IMPLANET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 100258   11x28 mm زیاس یبیلص  طابر  دربراک   TWIST لایبیت سنارفرتنیا  یبذج  چیپ  الاک :  مان 
دیماریپ ناروآ  نف  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  تسیل  قبط   ( یپوکسورترآ رویش  دیلب   ، کسینیم وسال   ، نوتابدنا  ، سنارف رتنیا  چیپ   ) لماش  ACL کسینیم و تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  تبث و  تمیق  ددع  کی  مادک  ره  زا 

ددرگ همیمض  تبث و  تاکرادت  هنیزه  تس و  اب  هارمه  سانشراک  هنیزه 

 : 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

زازا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ( ( یپوکسورترآ یپوکسورترآ رویش   رویش دیلب   دیلب  ، ، کسینیم کسینیم وسال   وسال  ، ، نوتابدنا نوتابدنا  ، ، سنارف سنارف رتنیا   رتنیا چیپ   چیپ  ) ) لماش لماش   ACLACL وو   کسینیم   کسینیم تستس   ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ددع   ددع   11 مادکره   مادکره
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درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس دنرب  تسیل و  قبط  یحارج  یاه  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000396 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک   PVDF هتشر کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

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

تسا دننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000812 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس تسویپ 09178540040  تسیل  ساسا  رب  عون  دادعت و  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  لخاد  دیلوت  طقف  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

اپوس اپوس دنرب   دنرب وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج یاه   یاه خنخن   ناونع : : ناونع 156156

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 157157
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - پوکسورتساگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن

1101094336000575 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  یهاگشیامزآ  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   GIF-H170 لدم یپوکسودنآ   flexible عون پوکسورتساگ  هاگتسد  الاک :  مان 
OLYMPUS هدنزاس عجرم  نپاژ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طسوت  طرش  نتشاذگ  الاک - لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپ 3  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - تلاصا ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدننک نیمات  اب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه  عونمم - هدننک 

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 -- پوکسورتساگ پوکسورتساگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هبرقع  لاسگرزب  نزو  دق و  وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000889 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
09171910924 رگراک نیما  : سانشراک - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

تسویپ رد  تاخیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع لاسگرزب   لاسگرزب نزو   نزو وو   دقدق   وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 159159
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   ) ددع مادک 20000 رهزا  جیگ 27 و 29  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000566 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

هتسب 40,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا    ) ) ددع ددع 2000020000 مادک   مادک رهزا   رهزا وو  2929   جیگ  2727   جیگ نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 160160
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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 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یبوچ  گنالسبآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000300 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 

هبعج 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

یکشزپ یکشزپ یبوچ   یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

زا 243 ھحفص 134 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xd93xc6awmsww?user=73474&ntc=6113558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113558?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000809 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( یناریا ) زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  3,600 دادعت : 

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

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

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

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 162162
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دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا قیرزت  نزوس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000080 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
گنرس یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   NEEDLE یتراجت مان  یددع  نتراک 30000   g 18 زیاس یلومعم  کیمردوپیه  فرصمرابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

رسدور یانیم 
نتراک 100,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   g 23 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   g 22 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 100,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   g 21 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشم یتروص و  یبآ و  زبس و  یاه  گنر  نزوس  رس  تسویپ و  لیاف  قبط  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 163163
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس /  یرفو  تناس  ناگ 120  لوط  رادشک /  نیتسا  رس  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003097 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت بط  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینولیان  هتسب   A1300 لدم زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  حارج  ناگ  الاک :  مان 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / درادن ناکما  نا  زا  رتمکو  هام  جنپ  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  زیاس /  یرفو  تناس  ناگ 120  لوط  رادشک /  نیتسا  رس  حارج  ناگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرگ امتح 38  یدروجال  یبا  گنر  دشاب  یم  یرابجا  یددع  کت  یدنب  هتسب  ره  یور  رب  تکرش  مرا  جرد  اجکی / تروص  هب  طقف  الاک  لیوحت 

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

82032068-021  ، 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

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

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

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

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

6113576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلبو هاتوک  نزوس  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000318 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یددع  ییاوقم 2000  نتراک  یکشزپ  دربراک  نزوسرس  کیمردوپیه و  نزوس  اب  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/18 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

دناب دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 164164

دنلبو دنلبو هاتوک   هاتوک نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  طقف  لاریپسا  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003085 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 5  زیاس 7  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  رادرنف  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو دقن  تخادرپ  ناکما  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  طقف  لاریپسا  هشارت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع ربارب 100  هتسب  ادعت 20  درادن 

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

82032068-021  ، 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

لاریپسا لاریپسا هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 243 ھحفص 138 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8c33yfmpjmrbx?user=73474&ntc=6113583
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113583?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  ردوپ  نودب  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000200 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تایئزج   تایئزج اباب   ردوپ   ردوپ نودب   نودب لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 167167
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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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . تناس  22 ینایرش 20 ,  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002481 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   20Gx8 cm زیاس  SAC-00820 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   22Gx8 cm زیاس  SAC-00822 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . تناس تناس   2222  ,  , 2 020 ینایرش   ینایرش رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 168168
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2040  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقف 3  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتراک ربارب 34 

1101094897003084 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 34 دادعت : 

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

 / نوتراک ربارب 34  ددع  دادعت 2040  درادن /  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقف 3  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  رادفاک  هشارت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

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

82032068-021  ، 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

ددع ددع   2 0402040 دادعت   دادعت درادن /  /  درادن دوجو   دوجو دقن   دقن تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما هام /  /  هام طقف  33   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم زیاس  77 /  /  زیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع
نوتراک نوتراک ربارب  3434   ربارب

169169
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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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا یارب  یتسیاب  هدننک  نیمات.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  .یناتسرامیب  یکیناکم  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  تبث   IMED.IR تیاس رد  یتساوخرد 

1101093856002480 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   M-205 لدم یناتسرامیب  رچلیو  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  رابتعا  نیمات  تروص  رد  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب .  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم 

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

مالقا مالقا یارب   یارب یتسیاب   یتسیاب هدننک   هدننک نیمات.دشاب   نیمات.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل .یناتسرامیب   .یناتسرامیب یکیناکم   یکیناکم رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هدش   هدش تبث   تبث   IMED.IRIMED.IR تیاس   تیاس ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد

170170
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  کرادم  قبط  زکرم  لارتناس  نشکاس  متسیس  یبط  یاهزاگ  یمجح  یراذگاو  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000863 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 12 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارشو  کرادم  قبط  زکرم  لارتناس  نشکاس  متسیس  یبط  یاهزاگ  یمجح  یراذگاو  ءاهب  مالعتسا   :: 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

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو کرادم   کرادم قبط   قبط زکرم   زکرم لارتناس   لارتناس نشکاس   نشکاس متسیس   متسیس یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 171171
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع مادکره 100 

1201030292003065 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  - 
ددع مادکره 100 

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

1401/10/24 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   100100 مادکره   مادکره   4/54/5 وو     44 وو     3/53/5 وو   یاهزیاس  33   یاهزیاس فاک   فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 172172
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  یاهوهق /  گنر  تناس  لوط 450  طقف  تناس  یشک 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003080 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هواک ینوفلس  هتسب   15x450 cm دایز یلیخ  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 7,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  یاهوهق /  گنر  تناس  لوط 450  طقف  تناس  یشک 15  دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابجا  دیدج  دنرب  تهج  ناگیار  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  درادن / 

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

82032068-021  ، 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

تناس تناس   1515 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 173173
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هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094319000090 زاین :  هرامش 

هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس  adva flash back درز تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  irc دک هارمه  هب  مالقا  روتکاف  شیپ  جرد  انمض  دشاب  یم  هدنرب  اب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  تبث  دیاب  تکرش  ههام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا 

6641875156 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38726290-087  ، 38724880-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722502-087 :: 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

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 174174
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6113633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا.دشاب یم  یدقن  تخادرپ  .ددرگ  هجوت  امتح  تاحیضوت  تمسق  هب.دشاب  دمیآوضع  هدننک  تکرش.یرتیل  زبس 1  نیداتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم 05831514137

1101000257003378 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناگرگ ایمیک  تراپ  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  دصرد  زد 10 یعضوم  لولحم  یناسنا  یوراد  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 
یرطب 200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  .ددرگ  تبث  امتح  IRC دک روتکاف  رد  دشاب و  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک.یرتیل  زبس 1  نیداتب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ.دشاب 

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   11 زبس   زبس نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  یاهوهق /  گنر  تناس  لوط 450  طقف  تناس  یشک 10  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003082 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هواک ینوفلس  هتسب   10x450 cm دایز یلیخ  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقفو 4  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  یاهوهق /  گنر  تناس  لوط 450  طقف  تناس  یشک 10  دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابجا  دیدج  دنرب  تهج  ناگیار  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  درادن / 

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

82032068-021  ، 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

یاهوهق یاهوهق گنر   گنر تناس   تناس   450450 لوط   لوط طقف   طقف تناس   تناس   1010 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 176176
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  ددع )  50  ) شم 10*15 و  ددع )  200  ) شم 6*11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000564 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اراک  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   DynaMesh - PP یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   6x11 cm زیاس درادناتسا  یحارج  شم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت گنر  جاسن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 3  هبعج   10x15 cm زیاس یحارج  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا یحارج   یحارج شمشم   ناونع : : ناونع 177177
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت هب  جیگ 23  نزوس  هرامشو  رتم  یتناس  نزوس 2/5 لوط  یزلف  لفقاب  ad هدنوش بیرخت  دوخ  گنرس  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 100000

1101090878000084 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

گنرس دزی  یددع  نتراک 800   ml 0/5 مجح  AD بیرخت دوخ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 100,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  روتکاف 3 الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هاگشناد و  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  الاک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: 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

یزکرم ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mlml   0/50/5 مجح   مجح   ADAD  بیرخت بیرخت دوخ   دوخ هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 178178

UU  12 000001200000 زدزد   لایو   لایو نیتازنب   نیتازنب   GG نیلیس نیلیس ینپ   ینپ ناونع : : ناونع 179179
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یزکرم ناتسا  یاهنادنز  نامرد  تشادهب و  هناخوراد  زاین  دروم  یاهوراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003482000230 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 1200000 زد لایو  نیتازنب   G نیلیس ینپ  الاک :  مان 

هبعج 80 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 800000 زد لایو  نیئاکورپ   G نیلیس ینپ  الاک :  مان 
هبعج 80 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نامقل تکرش  زا  نیلیس  ینپ  یتراجت  مان  یلایو  ییاوقم 25  هبعج   U 600000 + 300000 زد 300000 + لایو  نیلیس 6.3.3  ینپ  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناجنز لکلا  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  لکامک  یتراجت  مان   ml 120 راد یرپسا  تپ  یرطب  هوهق  سناسا  یواح  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 1,500 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  میکح  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  میکح 2  - نیدیرپ یب  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mg 2 زد راد  طخ  صرق  نیدیرپیب  الاک :  مان 
یناسنا یوراد  عون  میکح  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

شخپوراد یددع  ییاوقم 10  هبعج   mg/ml 0/5 زد لوپمآ  یمشچ  ریغ  تافلوس  نیپورتآ  الاک :  مان 
هبعج 60 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نومروه ناریا  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  یدنب  هتسب  عون   mg 5 زد صرق  نولوزیندرپ  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

وراد ریاد  هدننک  هضرع  عجرم  ریاد   500 میدس تاورپلاو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 500 زد دتوک  کیرتنآ  صرق  تاورپلاو  میدس  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
شخپوراد ییاوقم  هبعج  دصرد  زد 0/1 یمشچ  هرطق  نوزاتماتب  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  هیهت  اب  ندوب  طبترم  رب  ینبم  یقیقح  صاخشا  بسک  زاوج  ای  یقوقح  تیصخش  تیلاعف  هزوح  دنب  همانساسا  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لیتکیپ  لگنیس  سارکناپ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک 

1101094897003090 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یاروام یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00537130 دک  Frx5 cm 5 زیاس سارکناپ  تنتسا  الاک :  مان 
رصع نونف 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  لیتکیپ  لگنیس  سارکناپ  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

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

82032068-021  ، 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

لیتکیپ لیتکیپ لگنیس   لگنیس سارکناپ   سارکناپ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 180180
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یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  رد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  هئارا 

1101091501000042 زاین :  هرامش 
یتشهب رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 200  هدننک :  رازگرب 

 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 250  نتراک  فرصمرابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6319715473 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دابآ خ  دمحا  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53329400-061  ، 53330650-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53330650-061 :: 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

نتراک نتراک فرصمرابکی   فرصمرابکی نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 181181
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث هخرچود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000300 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   FLAXI FITE هدنزاس عجرم   FLAXI FITE یتراجت مان   SM1802R لدم یشخبناوت  یپارتویزیف و  هتسشن  تباث  هخرچود  الاک :  مان 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   FLAXI FITE هدنزاس عجرم   FLAXI FITE یتراجت مان   SM1802 لدم یشخبناوت  یپارتویزیف و  هداتسیا  تباث  هخرچود  الاک :  مان 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرگولیک یالاب 120  هلبم  تباث  هخرچود  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوزفا ،  شزرا  هئارا  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرگ ولیک  یالاب 120  راد  نیز  تباث  هخرچود 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

تباث تباث هخرچود   هخرچود ناونع : : ناونع 182182
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج وقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 1  / تیفیک یاراد   / IMED دک یاراد  مالقا  یمامت 

ایندیحو 09183438369
1101005429000057 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 2/8  یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یب  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 3/2  یمشچ  یحارج  فرصم  رابکی  وقاچ  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

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

یحارج وقاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 1  / تیفیک یاراد   / IMED دک یاراد  مالقا  یمامت 

ایندیحو 09183438369

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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

یحارج یحارج وقاچ   وقاچ ناونع : : ناونع 183183
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادک 15 ره  زا  زیاس 7 و7/5  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  رادفاک / یموتسوکئارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع عومجم 60  رد  ددع  دادعت 30  زیاسو 8  ددع 

1101094897003091 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  یموتسوئکارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

دادعت زیاسو 8  ددع  مادک 15  ره  زا  زیاس 7 و7/5  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  رادفاک / یموتسوکئارت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع عومجم 60  رد  ددع   30

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

82032068-021  ، 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

رادفاک رادفاک یموتسوکئارت   یموتسوکئارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 184184
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد و واذغ  تنواعم  هدات  دیاب  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - درگیرت یرس  اب  یمرگ  ینوفع 500  دض  لولحم  ددع  دیرخ 600  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  تمالس  بیس 

1101003134000427 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یس یس  تپ ml 500 ُا  یرطب  یکشزپ  تازیهجت  دربراک  یرپسا  دیپر  وزیا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 600 دادعت : 

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

یراک  زور  یس  باسح  هیوست   - دشاب یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رابناات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشاب - یم  یمازلا  هنومن  لاسرا 

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   500500 ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ددع   ددع   600600 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185
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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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  --- دشابیم هباشم  دکناریا  دشابیم -  ددع  یلومعم 15000  مرس  تسو  ددع  دادعت 5500 هب  هرادجود  مرس  تس  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیملزلا هناماس  رد  روتکاف 

1101092789000257 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رهم هدنزاس  عجرم  یج  بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   PCIV0001 لدم یکشزپ  یگنر  فرصم  رابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
یج بط 

تس 20,500 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 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

هرادجود هرادجود مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوط 1000 درز 2000، یبآ 2000 ، یتروص 8000 ؛ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000305 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسوط 1000 درز 2000، یبآ 2000 ، یتروص 8000 تکویژنآ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  13,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  دشاب   irc دک دمیآ و  یاراد  ورادو ،  اذغ  تنواعم  تخادرپ  طیارش  هب  طونم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ 

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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

یتروص یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 187187
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(nova fine (23*25*6mm کرام نیلوسنا 32  ملق  لدین  ددع   12000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000375 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یمرگولیک رادقم  رهپس  نامرد  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   vitasulin لدم  mm 6 زیاس نیلوسنا  ملق  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

مرگولیک 12,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

تکرش هدهعب  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیفروم لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000041 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیفروم یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 10 زد لوپمآ  تافلوس  نیفرم  الاک :  مان 

هبعج 15,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تنواعم رظن  اب  الاک  دیرخ   ) یدقن تروص  هب  فیفخت 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: 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

نیلوسنا نیلوسنا ملق   ملق قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 188188

نیفروم نیفروم لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوداتم 250 تبرش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000042 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شخپوراد یا  هشیش  یرطب   ml 250 زد تبرش  دیارلکوردیه  نوداتم  الاک :  مان 

یرطب 40,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تنواعم رظن  اب  الاک  دیرخ   ) یدقن تروص  هب  فیفخت 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: 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

رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یدبک 36 کیمورک  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000306 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یدبک 36 کیمورک  خن  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  36 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب   irc دکو دمیآ  یراد  دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ورادو  اذغ  تنواعم  طیارش  هب  طونم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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

250250 نوداتم   نوداتم تبرش   تبرش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190

ددع ددع 3636 یدبک   یدبک کیمورک   کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 191191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هااگتسد ریافیدومه 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000061 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDEC یتراجت مان   MEDECNET لدم روتالیتنو  هاگتسد  دربراک  یلارت  روسرپمک و  هندب و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هاگتسد ریافیدومه  33   ریافیدومه ناونع : : ناونع 192192

یکشزپنادند یکشزپنادند ناپ   ناپ رلوم   رلوم مدربار   مدربار پمالک   پمالک یکشزپنادند - - یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تروصنیا ریغ  رد  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  ندوب  یلصا  - تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک  یکشزپنادند - یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  تخادرپ  - ددرگیم عوجرم 

1101000257003382 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شیک هعسوت  ایوپ  اند  هدننک  هضرع  عجرم   D AND P یتراجت مان  لدم 1667  یکشزپنادند  ناپ  رلوم  مدربار  پمالک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
مان  ml 1/7 یجیرتراک یزلف 50  یطوق   mg 0/005+ دصرد زد 4 یکشزپنادند  دربراک  دیارلکوردیه  نیرفن  یپا  دیارلکوردیه و  نیئاکیترآ  یسح  یب  لوپراک  الاک :  مان 

سوتول رتسگ  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   3M ESPE هدنزاس عجرم   UBISTESIN یتراجت
یطوق 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ایوپ اند  هدننک  هضرع  عجرم   DANDP یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 2505  ییات  ردلوه 6  ملیف  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نانوی  هدنزاس  روشک   MARVALLOY یتراجت مان   g 100 نزو یددع  یکیتسالپ 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون   2 یلوسپک ماگلامآ  الاک :  مان 
نایسراپ ایرآ  مان  دیپس  یناگرزاب  یکشزپ و  یسدنهم 

هبعج 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   PREMIUM PLUS INTERNATIONAL LIMITED هدنزاس عجرم  یددع  یطوق 100  یکشزپنادند  شارب  ورکیم  سرب  الاک :  مان 
داگراساپ ابید  تراجت  هدننک  هضرع 

یطوق 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تراک انیس  هدننک  هضرع  عجرم   CHANNEL یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   0/4x1/5x2400 cm زیاس  XC0415 لدم سکیرتام  راون  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ءاکرش یدنبلگ و  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  چا  دراوراه  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 7054000  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سراپ بط  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   Re - Cord یتراجت مان   cm 200 یکیتسالپ یطوق  زیاس 00  یکشزپنادند  هثل  ریز  خن  الاک :  مان 
یطوق 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رون بط  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   3M هدنزاس عجرم  یددع  یذغاک 1  تکاپ  لدم 016-001  یسندوترا  یزلف  ریالپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUCTOS ODONTOLOGIECOS یتراجت مان  یددع  هتسب 24   Amarrilho یکیتسالپ یکشزپنادند  مدربار  الاک :  مان 
اویه بط  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   S/A

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - رابتعا  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

واذغ تنواعم  هدات  دیاب  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - درگیرت یرس  اب  یمرگ  حوطس 500  ینوفع  دض  لولحم  ددع  دیرخ 600  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  تمالس  بیس  وراد و 

1101003134000429 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اسآ هب   ml 500 ینلیتا یلپ  فرظ  حوطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

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

یراک  زور  یس  باسح  هیوست   - دشاب یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رابناات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشاب - یم  یمازلا  هنومن  لاسرا 

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب رثوک  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - دشاب تخاس  هناورپ  یاراد  هدنشورف   - ددع دادعت 6  یفقس  مرس  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050068000121 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC20 لدم لیتسا  یفقس  مرس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

یمرگ یمرگ   500500 حوطس   حوطس ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ددع   ددع   600600 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  - - دشاب دشاب تخاس   تخاس هناورپ   هناورپ یاراد   یاراد هدنشورف   هدنشورف  - - ددع ددع   66 دادعت   دادعت یفقس   یفقس مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب فرصمرابکی  یسفنت  رادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000239 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   BOYA MEDICAL یتراجت مان   BY-GL-C-1 یشوهیب فرصمرابکی  یسفنت  رادم  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 فرصمرابکی   فرصمرابکی یسفنت   یسفنت رادم   رادم ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمضروتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  فلتخم  یاهزیاسرد  ینوکیلیس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000952 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نامرد  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم   ALL PRO یتراجت مان  یددع  نتراک 200  زیاس 18  یژولوروا  دربراک  ینوکیلیس  مامت  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمضروتکاف   همیمضروتکاف شیپ   شیپ هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک فلتخم   فلتخم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد ینوکیلیس   ینوکیلیس یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 197197
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درجورب رثوک  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لمح  هنیزه   - دشاب لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف   - ددع دادعت 2  ( سیپ یت   ) دازون یویر  هدننک  ایحا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دشاب هدنشورف 

1101050068000120 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO DAVID هدنزاس عجرم   NEO-1 لدم دازون  سیپت  یویر  ءایحا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

هدهع هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - دشاب دشاب لوصحم   لوصحم شورف   شورف دمیا   دمیا یاراد   یاراد هدنشورف   هدنشورف  - - ددع ددع   22 دادعت   دادعت (( سیپ سیپ یتیت    ) ) دازون دازون یویر   یویر هدننک   هدننک ایحا   ایحا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشاب دشاب هدنشورف   هدنشورف

198198
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد جوم  پارت  رتاو  ود  روتالیتنو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000237 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   BOYA MEDICAL یتراجت مان   BY-GL-A-3 راد جوم  پارت  رتاو  ود  روتالیتنو  فرصم  رابکی  یسفنت  رادم  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 جوم   جوم پارت   پارت رتاو   رتاو ودود   روتالیتنو   روتالیتنو ناونع : : ناونع 199199
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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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - ددع 300- یمرگ 60 9 دمار مرگ و  50 ناپسا اب  یناریا  هجرد 1 یناریا  لیتسا  لارنج  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000131 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
بط رایاطع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 10  نیرازس  فرصم  رابکی  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/22 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتکاب یتنآ  یسفنت  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000238 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   BOYA MEDICAL یتراجت مان   GZ-GL-3 لدم گرزب  زیاس  یسوریو  لایرتکاب  یتنآ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 3,500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 300300 -- یمرگ یمرگ 6060   99 دمار دمار وو   مرگ   مرگ 5050 ناپسا ناپسا اباب   یناریا   یناریا 11 هجرد   هجرد یناریا   یناریا لیتسا   لیتسا لارنج   لارنج یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 200200

لایرتکاب لایرتکاب یتنآ   یتنآ یسفنت   یسفنت رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 20120 1
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  تسویپ  تسیل  قبط  لیرگونوم  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000951 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   LINX PDO یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   D0R40U75 لدم نوناسکوید  یلپ  بذج  لباق  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناکس تمالس  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   SUTURES INDIA
ددع 1 دادعت : 

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

لیمکت تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لیرگونوم   لیرگونوم خنخن   ناونع : : ناونع 202202
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مرهج ایبنالا  متاخ  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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هبرقع  لاسگرزب  نزو  دق و  وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000078 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
09171910924 رگراک نیما  : سانشراک - 

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

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

تسویپ رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

یایا هبرقع   هبرقع لاسگرزب   لاسگرزب نزو   نزو وو   دقدق   وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 203203
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  ) ددع تناس 3000  یشک 15  دناب  ددع - تناس 3000  یشک 10  دناب  نتراک -  هیال 100  زاگ 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101030271000568 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 100 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x300 cm زیاس یکشزپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x180 cm زیاس هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   )) ددع ددع   30003000 تناس   تناس   1515 یشک   یشک دناب   دناب ددع - - ددع   30003000 تناس   تناس   1010 یشک   یشک دناب   دناب نتراک -  -  نتراک   100100 هیال   هیال 88 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

204204
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  تسویپ  تسیل  قبط  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000950 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 16  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

نیون
هبعج 1 دادعت : 

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

خساپ رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جنپ   8  / ددع جنپ   7.5 ددع / جنپ   7/ ددع ود   6.5  / ددعود  6  / ددعود یاهزیاس 5.5  ردیموتسوئکارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000308 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع  8  / ددع جنپ   7.5 ددع / جنپ   7/ ددع ود   6.5  / ددعود  6  / ددعود یاهزیاس 5.5  رد  یموتسوئکارت  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  21 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشاب   irc دک دمیآ و  یاراد  ورادو  اذغ  تنواعم  طیارش  هب  طونم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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 جنپ   جنپ   88  / / ددع ددع جنپ   جنپ   7.57.5 ددع / / ددع جنپ   جنپ   77// ددع ددع ودود     6 .56.5  / / ددعود ددعود   66  / / ددعود ددعود   5.55.5 یاهزیاس   یاهزیاس ردیموتسوئکارت   ردیموتسوئکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب رثوک  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لسرا  هنیزه  دشاب  لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف  ددع  کی  دادعت  نانز  مویکو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050068000119 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   COOPER SURGICAL هدنزاس عجرم   MITYONE یتراجت مان   MitySoft Bell Cup لدم نانز  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لسرا   لسرا هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب لوصحم   لوصحم شورف   شورف دمیا   دمیا یاراد   یاراد هدنشورف   هدنشورف ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت نانز   نانز مویکو   مویکو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 207207
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد هگرب  قبط  ینغور 407  رویط  هناگراهچ  نسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000513 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   ml 300 ینلیتا یلپ  یرطب   IU 1000 زد مخت  تفا  مردنس  تیئکارتوتیر  تیشنورب  لساکوین  هتشک  ینغور  رویط  هناگراهچ  نسکاو  الاک :  مان 

ناریا ردام  غرم  عیانص  یزرواشک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   GALLIMUNE 407
یرطب 10,000 دادعت : 

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

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

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

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

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

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویط رویط هناگراهچ   هناگراهچ نسکاو   نسکاو ناونع : : ناونع 208208
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رقنس 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرسور 500 اب  رامیب  ناگ  ددع  هالک 700  اب  رامیب  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000307 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یرسور 500 اب  رامیب  ناگ  ددع  هالک 700  اب  رامیب  ناگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,200 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشاب   irc دک دمیآ و  یاراد  وراد  اذغ و  تنواعم  طیارش  هب  طونم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 500500 یرسور   یرسور اباب   رامیب   رامیب ناگ   ناگ ددع   ددع   700700 هالک   هالک اباب   رامیب   رامیب ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 209209
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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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   ( سانشراک تاکرادت و  هنیزه  ،و  رومف ده  ، رالودم  ، رالپیاب پاک   ، ینامیس ریغ  متسا   ) لماش نارو  نگل  رالپیاب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

1101030240000718 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ زیهجت  اویه  هدننک  هضرع  عجرم   OHST یتراجت مان  مویناتیت  سنج   EXPERSUS لدم یدپوترا  ینامیس  ریغ  متسا  زتورپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادک ره  زا  تسویپ  تسیل  قبط   ( سانشراک تاکرادت و  هنیزه  ،و  رومف ده  ، رالودم  ، رالپیاب پاک   ، ینامیس ریغ  متسا   ) لماش نارو  نگل  رالپیاب  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تبث و  تاکرادت  نیمات  سانشراک و  لاسرا  هنیزه   . ددرگ همیمض  روتکافش  یپو  یراذگ  تمیق  ددع  کی 

 : 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

نارو نارو نگل   نگل رالپیاب   رالپیاب تستس   ناونع : : ناونع 2 102 10
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انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا  09166644348/ یمازلا کرادمو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام تخادرپ 5  / تسویپ گرب  کی  / راتسرپ راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکلم

1101091136000047 زاین :  هرامش 
انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هلحمدرک  یمیحر  یضترم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MRK-WNA لدم راتسرپ  راضحا  متسیس  دربراک  ناتسرامیب  تخت  لنپ  الاک :  مان 
هلحمدرک یمیحر  یضترم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکلم یاقا   09166644348/ یمازلا کرادمو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام تخادرپ 5  / تسویپ گرب  کی  / راتسرپ راضحا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: 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

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 112 1 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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6113873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرا غیت   ، نهپ هرا  غیت   ، ین لاتوت  نیپ  ، ژاوال سلاپ  ینامیس 2/5، ترسنیا   ، ایبیت پچ  رومف  ) لماش وناز  لصفم  ضیوعت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ،( لیرد هرا و  تمدخ   ، تس هراجا  هنیزه   ، کیراب

1101030240000719 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  یجار  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  هبعج  یدپوترا   DUOFIT SYSTEM(IPR  ) لدم ینامیس  ریغ  پاک  ترسنیا  یراذگیاج  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هراجا هنیزه   ، کیراب هرا  غیت   ، نهپ هرا  غیت   ، ین لاتوت  نیپ  ، ژاوال سلاپ  ینامیس 2/5، ترسنیا   ، ایبیت پچ  رومف  ) لماش وناز  لصفم  ضیوعت  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زتورپ نیمات  تاکرادت  هنیزه   ، لیرد هرا و  تمدخ   ، تس

 : 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

ینامیس ینامیس ریغ   ریغ پاک   پاک ترسنیا   ترسنیا یراذگیاج   یراذگیاج رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 2 122 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  ناواکزیت  یکشزپنادند  یاه  زرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000374 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نارآ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FRANK DENTAL هدنزاس عجرم   CARBIDE BURS یتراجت مان   CARBIDE لدم یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

بط نادند 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  هلاس  هس  یاضقنا  خیرات  دمیآ و  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  ناواکزیت  کرام  ًامازلا  دشاب  یم  تسویپپ  هب  تساوخ  رد  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یاه   یاه زرف   زرف ناونع : : ناونع 2 132 13
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یمشچ  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000587 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دهمرهاب هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   PHYSIOL هدنزاس عجرم   PHYSIOL یتراجت مان   ANKORIS لدم یبط  یمشچ  لخاد  زنل  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

یمشچ یمشچ زنل   زنل ناونع : : ناونع 2 142 14
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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 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

6113893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ  هئارا  -- لاله اهس  گنرس  طقف  تساوخرد  اب  قباطم  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000255 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 30,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 7  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

فرصمرابکی فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 2 152 15
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد   - تسیل قبط  هتمرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح 

1101094336000573 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

Suzhou xinrong best medical instrument هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   T3140-4900 دک  mm 3/2 زیاس یدپوترا  ناوختسا  هتمرس  الاک :  مان 
رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   co. ltd

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 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  تخادرپ 2  یتسویپ -

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع 2 162 16

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

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

زا 243 ھحفص 184 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vtz296xdb76pf?user=73474&ntc=6113896
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6113896?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح   - ربتعم  irc هئارا هباشم - دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - تسیل قبط  یدپوترا  شار  چیپ ، ، رشاو ، هوزر هلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101094336000574 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سوت بط  دارآ  یدپوترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 100-200 زیاس فورازیلا  راد  هوزر  دار  یدپوترا  هلیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 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  تخادرپ 2  یتسویپ -

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

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

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 شار   شار چیپ ، ، چیپ ،، رشاو رشاو ،، هوزر هوزر هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 2 172 17
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یلدنص -  یور  یرمک  کتشلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000782 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هیارآ ناروآ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   RANDR یتراجت مان   SU-8402 لدم لمخم  سنج  یبط  یتشپ  شلاب  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلدنص یلدنص یور   یور یرمک   یرمک کتشلاب   کتشلاب ناونع : : ناونع 2 182 18
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6113913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد یمشچ 2/8 فیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000759 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هجرد یمشچ 2/8 فیان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000381 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگءاضما رهم  لیمکت و  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد 2/82/8 یمشچ   یمشچ فیان   فیان ناونع : : ناونع 2 192 19

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 220220
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا   / ویارد پات  زوه  حرش  هب  هرامش 0130399  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا

1101093985008128 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یعاجش یلقاضر  هدننک  هضرع  عجرم   Hoses یتراجت مان  یکشزپنادند  نیبروت  دربراک  لدم 001-1600097  کیتپا  ربیاف  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا   / ویارد پات  زوه  حرش  هب  هرامش 0130399  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0149614 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لپرتین شکتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم کیتپا   کیتپا ربیاف   ربیاف گنلیش   گنلیش یکشزپ -- -- یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکنا   روتکنا ناونع : : ناونع
یکشزپنادند یکشزپنادند نیبروت   نیبروت دربراک   دربراک   00 100 1 -- 16000971600097

22 122 1

لپرتین لپرتین شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 222222
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ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه ناهفصا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت  ملاس و  بوغرم و  عون  زاو  تساوخرد  قبط  قوف  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یباهش یاقآ  09131088829

1101003350000026 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

باوخ تحار  لایور   200x90 cm زیاس سکت  ایاپ  لدم  هدرشف  موف  یلپ  یبط  رپوس  کشت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه ناهفصا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت  ملاس و  بوغرم و  عون  زاو  تساوخرد  قبط  قوف  کشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یباهش یاقآ  09131088829

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: 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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  هک  یلک  تاصخشم  اب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000096 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یددع ردام 2000  نتراک  یددع و  دص  یاه  هتسب  رد  یددع و  هد  یاه  هدنب  هتسب  رد  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  200,000 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  هک  یلک  تاصخشم  اب  هیال  هس  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992900-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: 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

کشت کشت ناونع : : ناونع 223223

هیال هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 224224
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب سابل  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000241 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-5 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 14,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-6 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نویامه
تس 12,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 225225
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رهمناریا 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف 20 دنوس  12و16 ،  هدعم دنوس  یج ،  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093963000133 زاین :  هرامش 

ناوارس رهمناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  2WAY BALOON CATHETER FOLEYS یتراجت مان   CH 4/7 زیاس  cm 20 لوط رموتسالا  نوکیلیس  سنج  زا  راد  نلاب  یلوف  هار  ود  دنوس  الاک :  مان 

بط ایاد  هدننک  هضرع 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 25  زیاس 16  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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 : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ل یم  ههام ) 3  ) راد تدم  تروصب  تخادرپ  زاب  ددرگ  یراذگ  تمیق  مالقا  یمامت  یتسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743684 یتسپ :  دک  رهمناریا ،  ناتسرامیب  سراف  جیلخ  بالقنا و  عطاقت   - بالقنا نابایخ  ناوارس  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: 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

2020 یلوف   یلوف دنوس   دنوس  ،  ، 1616 وو 1212 هدعم هدعم دنوس   دنوس یجیج ،  ،  لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 226226
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  راد  خن  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000382 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هسیک 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دوش یراذگراب  ) ددرگءاضما رهم  لیمکت و  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط راد   راد خنخن   زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 227227
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ناتسلگ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیماتاب  لقنو  لمح   - یمازلا روتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  هباشماهدک ، ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظن  دروم  دیدش  یلیخ  کعمس  ددع  دیدش و250 کعمس  ددع  300

1101000091000048 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SIVANTOS GMBH هدنزاس عجرم  شخرذآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسکر  یتراجت  مان   Mosaic 20 لدم یشوگ  تشپ  کعمس  الاک :  مان 
ناملآ

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   REXTON یتراجت مان   TARGA HP 5A لدم یشوگ  تشپ  کعمس  الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

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

ناسانشراک شزومآ  تهج  هدنرب  را  نمض  رد  ، این تعیرش  یاقآ  یزادرپراک 09113767192 - یرگنهآ یاقآ  یشخبناوت 09111763679 سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دیهاوخ  ذخا  یبتک  دهعت  نیالنآای  یروضح  تروصب  الاک  هدافتسا  هوحن  نایوجددمو 

4916694998 یتسپ :  دک  مهد ،  تشهب  شبن  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245639-017  ، 32222220-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223554-017 :: 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

ددع ددع 300300 هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب لقنو   لقنو لمح   لمح  - - یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هباشماهدک ، ، هباشماهدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   رظن   رظن دروم   دروم دیدش   دیدش یلیخ   یلیخ کعمس   کعمس ددع   ددع 250250 وو دیدش   دیدش کعمس   کعمس

228228
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یهیقف رتکد  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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یحارج  نزوس  خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000813 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC16010F0 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوخت  لخاد  دیلوت  طقف  یرابتعا  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  یفرصم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000292 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  راب  دلاسرا  هنیزه  -2 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا د  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37266643-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 229229

(( صص  ) ) مرکا مرکا یبن   یبن ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 230230
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد هگرب  قبط  رویط 308  هناگ  هس  نسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000512 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
GALLIMUNE یتراجت مان   ml 300 ینلیتا یلپ  یرطب   IU 1000 زد ازناولفنآ  وربماگ  لساکوین و  نومیلاگ 308  ینغور  لاعفریغ  رویط  هناگ  هس  نسکاو  الاک :  مان 

ناریا ردام  غرم  عیانص  یزرواشک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   308
یرطب 10,000 دادعت : 

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

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

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

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

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

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توبثو روهظ  یورادو  یژولویدار  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000864 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HOPE هدنزاس عجرم   Micro-Max لدم یکشزپ  یژولویدار  ملیف  توبث  روهظ و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  کرادم   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام -  تخادرپ 7  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: 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

ینغور ینغور لاعفریغ   لاعفریغ رویط   رویط هناگ   هناگ هسهس   نسکاو   نسکاو ناونع : : ناونع 231231

توبثو توبثو روهظ   روهظ یورادو   یورادو یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 232232
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب ناریا  تخاس  - تسا هباشم  دک  ناریا  تساوخرد -  اب  قباطم   3 زیاسو زیاسو 2/5  زیاسو 2  زیاس 1/5  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000808 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMNIMATE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک  زیاس 2  هداس  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMNIMATE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک  زیاس 3  هداس  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMNIMATE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک  زیاس 1/5  هداس  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

انیس نامرد  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMNIMATE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک  زیاس 2/5  هداس  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تساوخرد -  -  تساوخرد اباب   قباطم   قباطم   33 زیاسو زیاسو   2 /52/5 زیاسو   زیاسو   22 زیاسو   زیاسو   1/51/5 زیاس   زیاس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 233233
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالوبن طبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000240 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  نورآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  بط  نورآ  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  دک 20161  روتالیتنو  هاگتسد  رزیالوبن  تس  الاک :  مان 

ARVEN LIFE یتراجت مان 
تس 600 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالوبن رزیالوبن طبار   طبار ناونع : : ناونع 234234
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیولوا - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یدیسا -  کیسالک  روش  تس  هاگتسد  تهج  کیتامیزنآ  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

1101092113000785 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   WAVIZYME یتراجت مان   Lit 3/9 رادقم  PET فرظ یکشزپ  تازیهجت  یتسد  کیتامیزنآ  یوشتسش  لولحم  الاک :  مان 
ریما بط  یمیش 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیسا یدیسا کیسالک   کیسالک روش   روش تستس   هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج کیتامیزنآ   کیتامیزنآ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 235235
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - ZOLL کوشورتکلا  AED دپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000784 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   WEINMANN MEDICAL TECHNOLOGY یبلق کوش  ورتکلا  هاگتسد   WM 40116 لدم نالاسگرزب   AED فرصمرابکی یکشزپ  دپ  الاک :  مان 
هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - ZOLLZOLL کوشورتکلا   کوشورتکلا   AEDAED  دپدپ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یکشزپ  نادند  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  یپ  لاسرا 

رومان 09151890629 ییامنهار : یدقن  تخادرپ 
1101000257003383 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VERICOM یتراجت مان   V-LIGHT لدم یکشزپنادند  میس  یب  رویک  تیال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخو تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  -6 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -5 دشاب یتناراگ  یارادو  یلصا  دنرباب  الاک  -4 دشاب

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

36220257-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند میس   میس یبیب   رویک   رویک تیال   تیال هاگتسد   هاگتسد یکشزپ   - - یکشزپ نادند   نادند تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 237237
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتسالپ  ویژنآ  یرنورک  نولاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001023 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یتسالپ  ویژنآ  یرنورک  نولاب  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هناماس  رد  هدننک  نیمات  ینف 09177001093  سانشراک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  ههام  تخادرپ 2  دشاب  یکشزپ 

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

یتسالپ یتسالپ ویژنآ   ویژنآ یرنورک   یرنورک نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 238238
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درجورب رثوک  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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  دشاب  تشادهب  ترازو  زا  تخاس  هناورپ  یاراد  هدنشورف  - ددع دادعت 1 هناخود  نیب  - ددع کی  دادعت  هناخ  کت  نیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب 

1101050068000118 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10603 لدم  60x60 cm زیاس یناتسرامیب  لیتسا  نیب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10403 لدم  45x102 cm زیاس یناتسرامیب  هلوس  ود  لیتسا  نیب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب لیتسا   لیتسا نیب   نیب ناونع : : ناونع 239239
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنز 304 دض  لیسا  سنج  ، رتیل لقادح 250  برد ، ود  ینوفعدض ، تیلباق  اب  کیتاموتا  یوش  رازبا  هباشمدک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا بای  بیع  ، ریگن

1101091407000143 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هداز یحابص  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CAMRY یتراجت مان   G-313 ZQ0328 لدم یگناخ  یوش  راخب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  ربتعم  تخاس  یدیلوت  هناورپ  دشاب  یم  دات  دروم  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  رد  یتبث  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: 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 یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتنیز  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000293 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب  یم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  گولاتاک  ای  هنومن و  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

یگناخ یگناخ یوش   یوش راخب   راخب ناونع : : ناونع 240240

یتنیز یتنیز شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 241241
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( زوه )0130255 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008104 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدسا هزمح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PTH تلاپ کج  راشف  تحت  گنلش  یموینیمولآ و  کخاش  ریجنز و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( زوه )0130255 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرزت قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک تلاپ -  -  تلاپ کجکج   راشف   راشف تحت   تحت گنلش   گنلش وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ کخاش   کخاش وو   ریجنز   ریجنز هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 242242
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لیبدرا ناتسرهش  تشادهب  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 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصّخشم  قبط  نسکاو  یرادهگن  صوصخم  توف )   17 لاچخی ( دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003855000070 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رزخ رانود  هدننک  هضرع  عجرم  رانود  یتراجت  مان  رزخ  رانود  هدنزاس  عجرم   D17 لدم دیفس  رزیرف 30-70  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تسا  دنمشهاوخ.تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  نسکاو  یرادهگن  صوصخم  لاچخی  یارب  یتساوخرد  تاصّخشم  هّیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  قیقد  هعلاطم 

5615716155 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ییاتسور  بالضافو  بآ  یوربور  ظفاح  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33714902-45  ، 33714902-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33713117-045 :: 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

ناتسرال مریب  رغصا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید RO کمن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090441000068 زاین :  هرامش 

ناتسرال ج )  ) مریب ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارتسگ باریم  هدنزاس  عجرم  باریم  یتراجت  مان   kg 25 هیال جنپ  تیزوپماک  هسیک  زیلاید   R.O هاگتسد دصرد  صولخ 99/9  اب  هیفصت  رابود  یصرق  کمن  الاک :  مان 

کاترف نارتسگ  باریم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف 
هسیک 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یمیهاربا  یاقآ  هرامشاب 09179794018  یگنهامه  تهج  افطل  - ههام هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52553170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552299-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصّخشم   تاصّخشم قبط   قبط نسکاو   نسکاو یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم توف )  )  توف   1717 لاچخی ( ( لاچخی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 243243

زیلاید زیلاید RORO کمن   کمن ناونع : : ناونع 244244
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1060 دادعت Ram 4GB ddr3 1333 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا 
تسویپ لیاف  رد  تاصخشم 

1101093020000084 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1333   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 1,060 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  سابعردنب  رد  هاگشورف  یاراد  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج 

.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع 10601060 دادعت دادعت Ram 4GB ddr3 1333Ram 4GB ddr3 1333 ناونع : : ناونع 245245
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000388 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 6  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس زاگ  دیرخ  - رادطخ زاگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000527 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
دناب باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  یتراجت  مان  یذغاک  تکاپ   10x10 cm هیال لیرتسا 16  ریغ  هداس  یحارج  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / هداس زاگ  مرگولیک  1000 دیرخ / رادطخزاگ مرگولیک  دیرخ 700 / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاهزوجم  هئارا  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئرا  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دشاب وراد  اذغ و  تنواعم  دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220001-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

تسویپ تسویپ قبط   قبط یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 246246

هداس هداس زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ -- رادطخ رادطخ زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 247247

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 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: GATE VALVEP/F: GATE VALVE ناونع : : ناونع 248248

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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P/F: GATE VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008159 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   68/4x15 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P4 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   72/9x9 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P5 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   72/9x13 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P5 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   72/9x15 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P5 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   61/3x9 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P2 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   65/2x11 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P3 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   65/2x13 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P3 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   C2F یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   68/4x11 mm زیاس وناز  لصفم  دربراک   MC2 mobile bearing P4 کرحتم تیلپ  لایبیت  زتورپ  الاک :  مان 

ءاکرش یزاین و  ینماضت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BAFFLE-PINION BEARING یتراجت مان   E23 وسوم ولج  لیسنارفید  نوینیپ  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHANGYU WANLI AUTO BEARING Co.LTD هدنزاس عجرم  وژپ 206  روتوم  نک  تفس  همست  هعطق  گنیربلب  الاک :  مان 
برغ زورفا  کیپ  هدننک 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148659-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددع مادک 360  ره  زا  یدیرو  ینایرش و  الوتسیف  نزوس   ) تسویپ و قبط  زیلاید  یفاص  تس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000571 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   HEMOFILTERS لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم - هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - همیمض   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  دشاب –   imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  تنواعم  اب  تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ددع ددع   360360 مادک   مادک رهره   زازا   یدیرو   یدیرو وو   ینایرش   ینایرش الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس  ) ) وو تسویپ   تسویپ قبط   قبط زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص وو   تستس   ناونع : : ناونع 249249

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سکاب  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000387 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دادهب هدننک  هضرع  عجرم  ناهام  نمیا  بط  دادهب  یتراجت  مان   Lit 3 تیفرظ  SC3 لدم یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ناهام نمیا  بط 
ددع 1 دادعت : 

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

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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 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

6114328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناقهد 09169587910 تاکرادت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  طیارش  اب  راد  شک  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090182000005 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  نتراک 50  راد  شک  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  نامتخاس  تایناخد  هرادا  بنج  ٰٰقرب  راولب   ٰ روپ عیفش  دیهش  راولب  ٰٰدابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6817767878

33224687-066  ، 33231987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33203169-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 250250

راد راد شکشک   هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 251251

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

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

زا 243 ھحفص 211 
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000386 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیما بط  نازیرلگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یمویکو 1  هتسب  زیاس 3  کیسالک  لدم  یشوهیب  دربراک  یکشزپ  یوریا  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهمناریا 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093963000135 زاین :  هرامش 

ناوارس رهمناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 250  نتراک  فرصمرابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

دشاب ل یم  ههام ) 3  ) راد تدم  تروصب  تخادرپ  زاب  ددرگ  یراذگ  تمیق  مالقا  یمامت  یتسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743684 یتسپ :  دک  رهمناریا ،  ناتسرامیب  سراف  جیلخ  بالقنا و  عطاقت   - بالقنا نابایخ  ناوارس  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف قبط   قبط کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 252252

ناتسرامیب ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 253253

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

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

زا 243 ھحفص 212 
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000384 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 36,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6114367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا سابع  یا  هنماخ  ماما  ناتسرامیب  تهج  اواک  سا 30  یپ  وی  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000184 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  دشابیم - هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 254254

دابا دابا سابع   سابع یایا   هنماخ   هنماخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج اواک   اواک   3030 ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 255255

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

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

زا 243 ھحفص 213 
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ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامید مود  تراپ  هاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000131 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   FSH یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   ELISA لدم یهاگشیامزآ   FSH تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعو هدنشورف  هدهعبرابنا  هبالاک  لیوحتات  باهذ  بایا  ، مالقاوروتکاف لصا  تفایردزا  سپ  ههام  تخادرپزاب 4 اب  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاصخ کین  مناخ  .دشابیمداهنشیپدر 09355720442  هلزنم  هب  یرازگراب  مدعو  تسیمازلاروتکاف  شیپ  یرازگراب.دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هطوبرمرظاندات 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: 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

رهمناریا 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093963000134 زاین :  هرامش 

ناوارس رهمناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 24 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743684 یتسپ :  دک  رهمناریا ،  ناتسرامیب  سراف  جیلخ  بالقنا و  عطاقت   - بالقنا نابایخ  ناوارس  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: 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

هامید هامید مود   مود تراپ   تراپ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 256256

ناتسرامیب ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 257257

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  زیاس  هسرد  یچگدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000385 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  مایتلا  دادما  نامرآ  هدنزاس  عجرم  تسالپاون  یتراجت  مان  یلور  هتسب 2   cm 250 لوط  cm 10 ضرع یدپوترا  ونل  یچگ  دناب  الاک :  مان 

تمالس هیتآ  ناروآ  مان  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  دشاب -  ناریا  تخاس  هکت  ود  یس  یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000810 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 20 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچگدناب یچگدناب ناونع : : ناونع 258258

هکت هکت ودود   یسیس   یسیس     2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 259259
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تیزوپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004722000036 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
بط نیون  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   g 4 ییاوقم هتسب   A2 لدم یکشزپنادند  تیزوپماک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاراد  هناماس  رد  هدش  هئارا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دامرف لصاح  سامت  ضایف  یاقآ  هرامش 09158245094  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
دیرازگب تمیق  لماک  ار  تسویپ  تسیل  ناکما  تروص  رد 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یهاگشناد  داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف -  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177949367

38832366-0513  ، 31997-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38832366-051 :: 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 تیزوپماک   تیزوپماک ناونع : : ناونع 260260
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  پویت  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000390 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 80  یکشزپ  دربراک  فرصمرابکی   CH30 بویت نشکاس  رتتاک  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000602 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم سکتال  شکتسد  یددع  هبعج 100 تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مویدمزیاس  شکتسد  هبعج  جرالزیاس و 1000 شکتسد  هبعج  1000 دادعت تساوخرد 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام کی  تخادرپ 

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

تسویپ تسویپ قبط   قبط پویت   پویت نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 261261

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 262262
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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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا لوبق  لباق  هباشم  دکناریا  رادفاک 4/5 - هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000562 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رتشیب  تخادرپ  نامز  تیولوا  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هنومن  لاسرا  لمح و  هنیزه  - تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

ییاطع 09158800895 یاقا  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

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

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا - - تسا لوبق   لوبق لباق   لباق هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا - - 4/54/5 رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 263263
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زاریش بنیز  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزاتاتیک ددع  پات 400  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000079 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش یکشزپ  مولع  تخادرپ  دنیارف  قبط  تخادرپ  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلورپ شم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000528 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   6x13/5 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت   / نیلورپ 11*8 شم  ددع  دیرخ 30  نیلورپ 15*6/ شم  ددع  دیرخ 30  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاهزوجم  هئارا  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئرا  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دشاب وراد  اذغ و  تنواعم  دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220001-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

وزاتاتیک وزاتاتیک ددع   ددع   400400 پات   پات ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 264264

نیلورپ نیلورپ شمشم   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 265265
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسه هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000229 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم امتح  تسویپ  تمسق  تسه  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  بصن و  هنیزه  دشاب  هتشاد  ار  دم  یآ  هناماس  زا  تینوی  زوجم  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسه ماجنا  لباق  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  تخادرپ  ددرگ 

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

33466160-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسه تسه هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 266266
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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 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / یمرگولیک ود  هبنپ  سنج  یناتسرامیب  هرفنکی  فاحل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000972 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   Rezintaj Tabriz هدنزاس عجرم   DESSINI یتراجت مان   PVC کاس  150x220 cm زیاس زرلم  لدم  هبنپ  سنج  دیفس  هرفنکی -  فاحل  الاک :  مان 

رازفا باترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 100 دادعت : 

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

یرادا تاعاسرد  زاین  تروصرد  / ههام هس  هیوست  / هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  / یمرگولیک ود  هبنپ  سنج  یناتسرامیب  هرفنکی  فاحل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپیلع یاقآ   02634192460

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 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

ناگیاپلگ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000155 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  تازیهجت  مزاول و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یمرگولیک یمرگولیک ودود   هبنپ   هبنپ سنج   سنج یناتسرامیب   یناتسرامیب هرفنکی   هرفنکی فاحل   فاحل ناونع : : ناونع 267267

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 268268

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000529 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 35200  زیاس  دقاف   cm 180 نژیسکا دنس  راد و  گب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  زیاس  دقاف  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 2,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 40  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یسکلف  یشوهیب  تس  الاک :  مان 

هتسب 240 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  / لاسگرزب نژیسکا  کسام  ددع  2000 دیرخ / گب نودب  یشوهیب  تسددع  240 دیرخ / گب وزر  کسامددع  400/ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئرا  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دشاب وراد  اذغ و  تنواعم  دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا 

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220001-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

کسام کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 269269
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ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4.8 یج لبد  دنوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000530 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   BNBB55 دک  Fx28 cm 4/8 زیاس یژولورا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

تسردنت نامرآ 
هبعج 60 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  یج 4.8/ لبد  دنوس  ددع  دیرخ 60  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاهزوجم  هئارا  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئرا  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دشاب وراد  اذغ و 

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220001-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

4.84.8 یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 270270
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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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6114539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  فلتخمزیاس  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000170 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ قبط  فلتخمزیاس  ییوراد  تنتسا  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  485 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط فلتخمزیاس   فلتخمزیاس ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 271271

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

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

زا 243 ھحفص 224 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vschlmkyzn3sa?user=73474&ntc=6114539
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114539?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیاب یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 6  تحت  فرصم  رابکی  فورظو  شکتسد  ددع   24500 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت 
1101091471000174 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 24,500 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 6  تحت  فرصم  رابکی  فورظو  شکتسد  ددع   24500 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دات  دروم  تسویپ  حرش  یاه  دنرب  طقف  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  الاک 1401/10/29 هب  زاین  خیرات  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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

طسوت طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   افرص   افرص الاک   الاک ملق   ملق   66 ناونع   ناونع تحت   تحت فرصم   فرصم رابکی   رابکی فورظو   فورظو شکتسد   شکتسد ددع   ددع   2450024500 دادعت دادعت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ ءاضماو   ءاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک نیمات   نیمات

272272
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ناریا یلم  کناب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F6 PRIMUM گنیدیاگ رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000139 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PENDRACARE INTERNATIONAL B.V یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   F 6 زیاس یبلق   PRIMUM گنیدیاگ رتتاک  الاک :  مان 

نایوپ بط  نمس  یسدنهم 
هبعج 205 دادعت : 

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

زیاسو دادعت  / دشابیم یراک  هام  کی  یتخادرپ  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / دشابدمیآ تبث  هدننک  نیمات  تکرش  /F6 PRIMUM گنیدیاگ رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/XB3-F6 120 * XB3.5 F6 15 * JR4-F6 50 *AL1-F6 10*IM-F6 10

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

F6 F6 PRIMUMPRIMUM  گنیدیاگ گنیدیاگ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 273273
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف دادعت  حرش و  هب  یکشزپ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000263 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم یفسوی  ناکرس  هدننک  هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یلور  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا یکشزپ  یا  هچراپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نیچ  JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP CO LTD هدنزاس
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دشاب .  یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب ( هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0615350792  – 09163328457 یمالغ : دیشرف  یاقآ  بانج  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: 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
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  قباطم  هدننک  ینوفعدض  لولحم  کسام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020007000036 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیامن تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  یارب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  ءاهب -  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  قباطم  - 

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

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ندعم  رابنا  ات  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09192362984  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم وو   کسام   کسام ناونع : : ناونع 275275
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یراس تمکح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  فلو  اب  قباطم  یپوکسوتسیس  تیش  طبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000066 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   RIGID لدم یژولوروا  لاسگرزب  یپوکسوتسیس  رازبا  تس  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار  هدننک  هضرع 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ددرگ  لاسرا  دمیآ  کرادم  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رد  لیوحت  دشابیم  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09119241169  اب  زاین  تروص 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا فلو   فلو اباب   قباطم   قباطم یپوکسوتسیس   یپوکسوتسیس تیش   تیش طبار   طبار ناونع : : ناونع 276276

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

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

زا 243 ھحفص 229 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6vjvxah4cy4b5?user=73474&ntc=6114610
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114610?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یلک دکناریا  / تسویپ لیاف  تسیل  قبط  یا  هتسه  بط  تهج  یبرس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000973 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 : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یآ زوجم  هئارا  هباشم / دکناریا  / ددع یبرس 1 هدش  تیوقت  تنیباک  وددع  دنامسپ 1  هدنرادهگن  سکاب  ددع و  هشوگ 12 وددع  هتسار 45 یبرس  رجآ   :: 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  دم و 

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

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // یلک یلک دکناریا   دکناریا // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تسیل   تسیل قبط   قبط یایا   هتسه   هتسه بطبط   تهج   تهج یبرس   یبرس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 277277
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) تسویپ لودج  ینف و  تاصخشم  قباطم  لباترپ  روتینام  هاگتسد  تساوخرد 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101096446000256 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  تکنالب ) رمراو  ) رامیب هدننک  مرگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000065 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیسراپ  بط  هژیوآ  هدنزاس  عجرم   AV Warmer 360 لدم یکشزپ  رامیب  نکمرگ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هطوبرم زوجم  دمیآ و  کرادم  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت   09119241169 هرامش اب  زاین  تروص  رد  ددرگ  لاسرا 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لودج   لودج وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لباترپ   لباترپ روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

278278

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تکنالب ) ) تکنالب رمراو   رمراو )) رامیب رامیب هدننک   هدننک مرگ   مرگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 279279

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

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

زا 243 ھحفص 231 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l39mzd82bcclz?user=73474&ntc=6114615
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114615?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8rkkuxcvwuv4f?user=73474&ntc=6114629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6114629?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناقلاط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت امتح.دشابیم  سانجا  تفایرد  زا  سپ  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09374220519  اب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هدشرهم  روتکاف و  شیپ  مالقا 

1101091327000016 زاین :  هرامش 
ناقلاط نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

گنرس ناهج  ینوفلس  هتسب   cc 5 یکشزپ فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناقلاط رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ مالقا  مامت  امتح.دشابیم  سانجا  تفایرد  زا  سپ  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09374220519  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم فذح  هدنرب  ملق  کی  یتح  نیمات  مدع  تروص  رد.دشابیم  ناقلاط  رد  سانجا  لیوحت  لحم.ددرگ  یراذگراب  هدشرهم  روتکاف و 

3369116865 یتسپ :  دک  ناقلاط ،  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  ناقلاط ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44724340-026  ، 44726065-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44726064-026 :: 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

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 280280

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنلپمیا کیتپا  ریغ  روتوم  ورکیم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004722000035 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SURGIC XT PLUS NONE OPTIC لدم یکشزپنادند   SMAXSG20 سیپدنه اب  تنلپمیا  کیتپا  ریغ  روتوم  ورکیم  هاگتسد  الاک :  مان 

ماکتسود یکشزپ  تازیهجت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یهاگشناد  داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف -  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177949367

38832366-0513  ، 31997-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38832366-051 :: 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

تنلپمیا تنلپمیا کیتپا   کیتپا ریغ   ریغ روتوم   روتوم ورکیم   ورکیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 281281

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000389 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1 دادعت : 

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

عوجرم سانشراک  طسوت  دات  مدع  تروصرد  ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 282282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس  360 لداعملورره لور   7200- تناس دیفسژادناب 10 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت

1101099414000420 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 360 لوط  cm 10 ضرع دیفس  گنر  ریذپ  لکش  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
لور 7,200 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس  360 لداعملورره لور   7200- تناس دیفسژادناب 10 دناب   :: 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

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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 15  راشف  یشکدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000421 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یجنران  گنر  دایز  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

لور 2,560 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 15  راشف  یشکدناب   :: 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

دیفس دیفس ژادناب   ژادناب دناب   دناب ناونع : : ناونع 283283

تناس تناس   1515 یوق   یوق راشف   راشف یشکدناب   یشکدناب ناونع : : ناونع 284284

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 15  راشف  یشکدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000422 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 450 لوط  cm 15 ضرع یجنران  گنر  دایز  راشف  اب  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

لور 2,560 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - تناس یوق 15  راشف  یشکدناب   :: 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

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح یاه  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  هارمه  هب  الاک  دم  یآ  هگرب  لاسرا  .irc دکو یمسر  روتکاف   . دم یآ  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ییاجباجو  لقنو 

1101050069000020 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عمتجم هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   N95 لدم یددع  نتراک 12  دناب  ناپسا  ویتکا و  نبرک  سنج  فرصم  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
دنورا نژیسکا  تعنص  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  یتعنص  یدیلوت 

نتراک 1,600 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: 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

تناس تناس   1515 یوق   یوق راشف   راشف یشکدناب   یشکدناب ناونع : : ناونع 285285

ویتکا ویتکا نبرک   نبرک سنج   سنج فرصم   فرصم رابکی   رابکی یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 286286
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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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2132520251040008 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000424 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
 + g 25 دناب ناپسا  سنج  یج  بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  هبعج 40   95x175 mm زیاس راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

g 25 دناب ناپسا   + g 25 نولب تلم 
هبعج 40,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هدات  دروم  یکشزپ و  تازیهجت  لک  هرادا  ینوناق  تامازلا  قباطم  راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددنب راددنب هیال   هیال هسهس   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 287287
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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6114713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع دص  هتسب  ردوپ 800  نودب  طسوتم  زیاس  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000297 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ردوپ  نودب  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  طسوتم  زیاس  سکتال  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد  هدننک 
هبعج 800 دادعت : 

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

هنیزه.دشاب یم  ههام   2 تخادرپ  . هتشادروکذم تیاسردارالاک  نیا  عیزوت  یگدنیامنو  هدش  تبث   imed تیاسرد هدنشورف.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشادالاک  تلاصا  بسچربددرگ  تسویپ  روتکافشیپ.دشاب  یناریاالاکدوشرکذدنرب  دشاب و  هتشاد  IRC دک.تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبرابنااتالاک  لاسرا 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340043-081  ، 33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع دصدص   هتسب   هتسب   800800 ردوپ   ردوپ نودب   نودب طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 288288
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6114727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدک ناریا  * تسویپ لیاف  طیارش  قبط  ( * لیرب طخ  هب  هناگود و  لاس 1402-  ) انیب مک  انیبان و  دارفا  هژیو  لیرب  طخ  هب  میوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشاب یم  تبث  تهج  طقف  هدش  هدافتسا 

1101004403001480 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لوک نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 10   Filofax لدم  14/75x21 cm داعبا یزیمور  میوقت  الاک :  مان 
نتراک 400 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نایرضخ نیما  هدننک  هضرع  عجرم   12x22/5 cm داعبا لاس 1396  رامشزور  یزیمور  میوقت  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  یاهدک  ناریا  * تسویپ لیاف  طیارش  قبط  ( * لیرب طخ  هب  هناگود و  لاس 1402-  ) انیب مک  انیبان و  دارفا  هژیو  لیرب  طخ  هب  میوقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* تسیمازلا رونکاف  شیپ  یراذگراب  * دراد تسویپ  لیاف  یراک  زور  تخادرپ 20 * دشاب یم  تبث  تهج  طقف 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6113133 هب  ( v.pack  ) گنیکپ هحفص 4)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113172ntsh هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکمسیس6113242 یژولوتامه  هاگتسد  صوصخم  نوتوزیا  هحفص 4)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دایتعا6113263 هحفص 4)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدهع6113267 هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یارادیرم  روتاگیلدنب 
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم6113289 دک  ناریا  اب  یتسویپ  تسیل  قباطم  ملق )  20 هاگشیامزآ (  یفرصم  مالقا  هحفص 4)هیهت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

انیب انیب مکمک   وو   انیبان   انیبان دارفا   دارفا هژیو   هژیو لیرب   لیرب طخطخ   هبهب   میوقت   میوقت ناونع : : ناونع 289289
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزا6113322 یصصخت  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دوش6113329 رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب  ددع  دادعت 10000  اب  طسوتم  زیاس  یچیپ  هحفص 4)مولکپسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113392{ تسویپ  } نوتوزیا هحفص 4)لوحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناسنا6113444 یوراد  تیک و  نسکاو و  هدنرادهگن  هتفرشیپ  هحفص 4)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاس 61135201401 ههام  هس  یهاگشیامزآ  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا6113625 دشاب  هتشاد  الاک  تلاصادک  یمازلا  دمیا  تسویپ  تساوخرد  قبط  والکوتا  یاهتست  مالقا 
هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپزکرم دات  سنج  هدافتسا  هباشمدک 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زمرق6113644 نودام  هحفص 4)غارچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوروا6113648  24fr پوکسوتکزر هحفص 4)پول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6113681 پوکسوتاو  ددع  کی  هلاناک  شش  EKG بلقراون هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6113689 یفرصم  هحفص 4)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113706csr یاه هحفص 4)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113713Deconex SURFACE هدننک ینوفع  دض  هحفص 4)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

قیرزت6113718 بسچ  تسنال و  یتفیس  رتلیف و  هحفص 4)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزاسنادند6113725 یفرصم  هحفص 4)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6113737 یرادهگن  دبس   ، نوخ کناب  هحفص 4)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6113739 طیحم  هحفص 4)کسید و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمرگ6113743 تسد 500  ینوفع  دض  لولحم  ددع  هحفص 4)دیرخ 600  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

والکوتا6113747 لباق  ینوکیلیس و  هحفص 4)گبوبمآ -  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6113768 قبط  هاگشیامزا  هحفص 4)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6113776 دصراهچ   JMS هحفص 4)ردوپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6113778 حرش  قباطم  کیتاموین ) ) یویر هدننک  ایحا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کی6113781 B سالک کیتاموتا  وربور  برد  یناریا  یزیمور  لاتیجید  یرتیل  یکشزپنادند 23  والک  وتا 
هباشم دک  ناریا  هاگتسد 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاه6113795 تیک  نیمات  ( - Cardiac Marker Analyzer رتم (  نینوپورت  هباشم - دک  ناریا 
دشاب یم  دیرخ  یلصا  طرش  زج   Tropnin -D Dimer -CK،MB-Myoglobin BHCG

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6113814 تسیل  قبط  وکیف  تساک  - یمشچ گپ  لوپمآ -  جیرتاک -  یمشچ -  لخاد  لژ   - هحفص 4)زنل یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یچاتیه 611384930000 پاک  - هتسب  100 دادعت  MN یراردا راون  - هتسب ددع 20 1000 دیپر  BHCG هحفص 4)راون یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبلق6113852 یصیخشت  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رزیالوبن6113862 کسام  رادگبوزر -  کسام  یقپچ - )  ) تنوم هحفص 4)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6113866 هاگتسد  دربراک   PS-10 نافلوس یلپ  هحفص 4)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسوتا6113868 هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113875t3 t4 هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیفس6113879 کپوت  یتشادهب  هبنپ  هاگشیامزآ -  هحفص 4)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هغیت6113881 هحفص 4)پوکسوگنرال 6  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 4)رتموکولگ6113885 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6113886fob هحفص 4)تیک 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

زیاس 611388933 میاد  زیلاید  ومه  هحفص 4)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ6113905  IHC یاه هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6113907 هحفص 4)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

وگاتسا6113911 تکرش  یاه  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مالعتسا6114116 تسویپ  قبط  هحفص 4)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمشچ6114129 هحفص 4)لز  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6114149POP7 -3500Series(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیولوا6114152 - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یکشزپنادند -   uv پمال
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هیوست6114159 یاهداهنشیپ  - تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  - دشاب ناریا  تخاس  طقف   - تسورکیم
دوشیم لاطبا  دقن 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب6114164 دربراک   cpk یصیخشت هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سونیزرف 61141661000 زیلاید  هاگتسد  هحفص 4)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسناژروا6114173 یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هحفص 4)فیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسودنا6114252 دحاو  تهج  یراوید  هحفص 4)دوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هامید6114315 لوا  تراپ  یلوکلوم  هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینایرش و6114348 جیگ 16 لوتسیف  نزوس  تسویپ و  قبط  الوتسیف  نزوس  زیلاید و  یفاص  تس و 
ددع مادک 360  ره  زا  یدیرو 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6114355ml 20 مجح یکشزپ  هحفص 4)گنرس  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

6114402FT D500 بای نینج  هاگتسد  هس  هب  هحفص 4)زاین  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6114407 والکوتا  تباث  هحفص 4)رلپمس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتاماگلامآ6114415 هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6114416( نسکاو یرادهگن  امرس ( هریجنز  هناخدرس  هحفص 4)تخاس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6114506CV-15703 ARROW لدم هار  هس  یزکرم  یدیرو  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

611452424*19 زیلایدومه مئاد  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شیپ6114547  . تسا زاین  دروم  هاگتسد  هس  دادعت  هب  هلاناک  هس  تراجت  ارآ  ناکرا  بلق  راون  هاگتسد 
دریگیم تروص  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمشچود6114600 پوکسورکیم  هاگتسد  هحفص 4)3  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6114618 هحفص 4)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم6114648 یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  هلاناک  شش  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   6
( .تسا دات  دروم  زین 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تینوی6114712 کیتامونپ  هحفص 4)ورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6114720 هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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