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

( یهگآ دادعت 0  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 47  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 2

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

( یهگآ دادعت 120  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

140 1140 1 یدید     1616 هعمج   هعمج 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 

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
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 123123))

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

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

زا 107 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  4747   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشدهد ینامرد  زکرم   :: 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 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

6117086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  نارسا  - دشاب یم  همیمض  تاضخشم  - دشاب یناریا  - تبوطر امد و  تبث  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090920000017 زاین :  هرامش 

تشدهد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS81 لدم امد  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

دشاب یم  هباشم  دک  نارسا  - دشاب یم  همیمض  تاضخشم  - دشاب یناریا  - تبوطر امد و  تبث  رگالاتید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571845449 یتسپ :  دک  فالتخا ،  لح و  یاروش  زا  رتالاب  مود  یودنیرمک  تشدهد  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32267025-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر وو   امد   امد تبث   تبث رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 107 ھحفص 2 
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  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 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

6117088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000170 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
-5 رسکیم  - نک طورخم  شاربورکیم 60- -12 لزیواک نامسناپریمخ  یجراخ 20- نبراک  ذغاک  نادند 20- تسد  تند  یلپ  نادند  -40 کرودرو ماگلامآ  - 

8 نتلک نامسناپ  ریمخ  -20 دصرد 3 لوپراک
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  عوجرم  مالقا  ندوب  بوغرمان  تروصرد  - دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226741-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادند نادند تسد   تسد تند   تند یلپ   یلپ نادند   نادند -- 4040 کرودرو کرودرو ماگلامآ   ماگلامآ یکشزپ -  -  یکشزپ نادند   نادند 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 107 ھحفص 3 
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  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 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

6117090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000171 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیرتام -5 دناب فرصمرابکی 26- نیتسا  -100 فرصمراب کی  ناگ  -20 سکدیپسایریگبلاق تس  -2 فلس یسندوترا  تیزوپماک  -13 کیتسال نیچ  -18 یتین لیوک  نپا  - 

دصرد 40 لوپراک 3 -3 لیسانب یتوپ  -5 نیلانوز -2 هثلریز خن  -20 دنب
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ههام  هیوست 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226741-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسندوترا یسندوترا تیزوپماک   تیزوپماک -- 1313 کیتسال کیتسال نیچ   نیچ -- 1818 یتین یتین لیوک   لیوک نپا   نپا یکشزپ -  -  یکشزپ نادند   نادند 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 107 ھحفص 4 
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تادهعت  تسیل و  قبط  صیخشت  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001029 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تادهعت  تسیل و  قبط  صیخشت  رتتاک  - 

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ml 5 مجح لوپمآ ، رطقم ، بآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094190000048 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ml 5 مجح لوپمآ ، رطقم ، بآ  الاک :  مان 

یرطب 10,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861673195 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  داهج  نادیم  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226069-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226069-054 :: 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 رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 44

mlml   55 مجح   مجح لوپمآ ، ، لوپمآ رطقم ، ، رطقم بآبآ   ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 107 ھحفص 5 
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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 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

6117122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . فارگویامورتکلا فرصمرابکی  دورتکلا   .) EMG نزوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101093856002497 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دک  g 26 رطق  mm 38 لوط رهم  ایراس  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ایراس  یتراجت  مان   CONCENTRIC لدم یفارگویمورتکلا  هاگتسد  ینزوس  دورتکلا  الاک :  مان 
MEN102638
ددع 500 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( فارگویامورتکلا فارگویامورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی دورتکلا   دورتکلا  .)  .) EMGEMG نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 66
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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 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

6117126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  سکتال . هار  ود  یلوف  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002503 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . نوتالن  ) ششوپ نودب  بوانتم  یاهرتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002500 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال هار   هار ودود   یلوف   یلوف رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 77

ششوپ ششوپ نودب   نودب بوانتم   بوانتم یاهرتتک   یاهرتتک ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس رآ  یآ  دک  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یپوکساراپال  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101090319000440 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مانهم ایک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RECI LASER هدنزاس عجرم   RECI یتراجت مان   co2-Glass laser tube لدم زاگ  رزیل  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یژولورا  رالپونوم  پوکسوتکزر  هاگتسد  دربراک  لباک 2373066  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 4641316   cm 40 زیاس لیتسا  سنج  یژولورا  مولکانت  سنپ  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نامرد هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS هدنزاس عجرم   EMOS یتراجت مان  یکشزپ  یپوکسوراپال  هاگتسد  دربراک   LU100A هجرد زنل 0  الاک :  مان 

داعیم رتسگ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 4133051   cm 40 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یکشزپ  گنیپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 4201077  یژولورا  یکیناکم  نکش  گنس  چناپ  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یژولوروا  ویسپ  رالپونوم  هاگتسد  دربراک  تنملا 4403100  گنیکرو  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 4713300  نامیاز  نانز و  یپوکسورتسیه  ینوریب  تیش  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1   15096PI لدم  cm 40 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یکشزپ  گنیپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

داعیم رتسگ  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
ددع 4 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  یس  رآ  یآ  دک  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یپوکساراپال  رازبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

یپوکساراپال یپوکساراپال رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  تسورکیم .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002488 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 40,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ   cccc   100100 فرصم   فرصم رابکی   رابکی تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 107 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y6plazjcjb9sx?user=73474&ntc=6117137
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117137?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lafv4j4kgtzmq?user=73474&ntc=6117141
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117141?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6117143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ینامرد . یمیش  قیرزت  تروپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002494 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S هدنزاس عجرم  لدم 24-4051-21  ینتشاک  ینامرد  یمیش  تروپ  الاک :  مان 

ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 100 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد یمیش   یمیش قیرزت   قیرزت تروپ   تروپ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

6117146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نزوس نودب  یپوکسورتساگ  یسپویب  سپسروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856002495 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 5   M00513303 دک زیاس 2/8   cm 180 یشراوگ یریگ  هنومن  یسپویب  سنپ  الاک :  مان 
رصع نونف  یاروام  یناگرزاب 

هتسب 600 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزوس نزوس نودب   نودب یپوکسورتساگ   یپوکسورتساگ یسپویب   یسپویب سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 1212

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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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 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

6117149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  نوخ . تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002496 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 150  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

نتراک 15,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تستس   ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 20000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  تکجونو   CBC هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09122840586 - ددرگ

1101090319000437 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ زیهجت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 3000   mm 65 عافترا  mm 10 رطق نلیپورپ  یلپ  سنج   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

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

سامت - ددرگ تسویپ   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 20000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  تکجونو   CBC هلول  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122840586

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکجونو تکجونو   CBCCBC  هلول هلول ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 107 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/re9c7dzvs5fpf?user=73474&ntc=6117150
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117150?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 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

6117155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  ید  نیماتیو  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000984 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   Vitamine D ELISA Test Kit عون ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

هیتآ صیخشت  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 30 دادعت : 

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

هس هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / ددع دادعت 30  ید  نیماتیو  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیبوک )B سالک یرتیل  یکشزپنادند 22 یزیمور  والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000011 زاین :  هرامش 

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

سراپ نف  اشوک  یدیلوت  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید نیماتیو   نیماتیو تیک   تیک ناونع : : ناونع 1515

یرتیل یرتیل 2222 یکشزپنادند   یکشزپنادند یزیمور   یزیمور والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 107 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a75wcqmyeyc63?user=73474&ntc=6117155
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117155?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpjlrb3l9ybtc?user=73474&ntc=6117158
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117158?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 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

6117159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور دادعت 200  یفارگونوس 110 م  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000986 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سگرن هدننک  هضرع  عجرم   EUROCAMINA یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   cm 11 زیاس  UPP-110S لدم یفارگونوس  صوصخم  پاچ  یترارح  ذغاک  الاک :  مان 

نیرز تراجت 
لور 200 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / لور دادعت 200  یفارگونوس 110 م  ذغاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لور لور   200200 دادعت   دادعت 1  مم   101 10 یفارگونوس   یفارگونوس ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 24000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 4  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ   IRC دک

1101090319000435 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمات نوتلآ  هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 250   ATP-104 لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 4  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 
ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ 

تکاپ 96 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 24000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 4  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسازیلیرتسا نویسازیلیرتسا راخب   راخب   44 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک اب  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 20000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 6  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ   IRC

1101090319000436 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمات نوتلآ  هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یددع  هبعج 250   ATP150-ad لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 6  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 
ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ 

هبعج 80 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  ددع - دادعت 20000  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  نویسازیلیرتسا  راخب  سالک 6  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسازیلیرتسا نویسازیلیرتسا راخب   راخب   66 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 1919

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

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

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

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

6117165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000  شاوراد  کیزاف  ید  نوخ  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000978 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناینب شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شیور  تسیز  هدننک  دیلوت  عجرم  شیور  تسیز  یتراجت  مان  لایو  کی  زاف  ید  نوخ  تشک  تشک  طیحم  الاک :  مان 

شیور تسیز 
لایو 2,000 دادعت : 

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

تلاصا بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 2000  شاوراد  کیزاف  ید  نوخ  تشک  طیحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاوراد شاوراد کیزاف   کیزاف یدید   نوخ   نوخ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 25  زاتشیپ   BHCG Rapid تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000977 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   hCG Beta Elisa تیک الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 25 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 25  زاتشیپ   BHCG Rapid تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل نلاگ 4  دادعت 250  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000982 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 250 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / یرتیل نلاگ 4  دادعت 250  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاتشیپ زاتشیپ   BHCG RapidBHCG Rapid  تیک تیک ناونع : : ناونع 2 12 1

یرتیل یرتیل   44 نلاگ   نلاگ   250250 دادعت   دادعت سکمسیس   سکمسیس نوتوزیا   نوتوزیا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 2222

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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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  شفنب  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000979 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   EGIA60AVM لدم کیپوکسورپال  عون  رلپاتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 200  شفنب  رلپتساودنا  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 60  ییالط  رلپتساودنا  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000980 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   EGIA60AVM لدم کیپوکسورپال  عون  رلپاتسا  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 60  ییالط  رلپتساودنا  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 2323

ییالط ییالط رلپتساودنا   رلپتساودنا جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 2424

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

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

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

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

6117173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  یتست   TSH 96 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000981 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 50 دادعت : 

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

هس هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / ددع دادعت 50  یتست   TSH 96 تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست   TSH 96TSH 96 تیک   تیک ناونع : : ناونع 2525

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

6117177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلخاد  دیلوتو  دم  یا.تسا  هباشم  دک  ناریا   . رتیل ات 27  راد 24  مویکو  یکشزپنادند  یزیموروالکوتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091017000077 زاین :  هرامش 

جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
انیوآ زارف  افیا  هدننک  هضرع  عجرم   AVICO یتراجت مان   lit 25 تیفرظ  CUBIC لدم یکشزپ  یزیمور  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندش صخشم  دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و10 لاس  لقادح 1  یاراد  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یسدنهم  ینف  هتیمک  رظن  زادعب  هدنرب 

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

گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  ناریا  تخاس  یدیشروخ  یژولوتامه  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000109 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   HM22 لدم یهاگشیامزآ  یدیشروخ  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیواز رد  ده  میظنت  تیلباق  هجرد ،  لماک 360  روطب  هتورس  ندش  طولخم  ،  CBC یاه هلول  یارب  ناریا  تخاس  یدیشروخ  یژولوتامه  رسکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجرد ات 90  فلتخم  یاه 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیل رتیل اتات  2727   راد  2424   راد مویکو   مویکو یکشزپنادند   یکشزپنادند یزیموروالکوتا   یزیموروالکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2626

یدیشروخ یدیشروخ یژولوتامه   یژولوتامه رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

6117195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک

1101004543000608 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نتداپ هدننک  هضرع  عجرم  بط  نتداپ  یتراجت  مان  یتست  لایو 50   PT-18-6801 دک  µg 30 نوسکایرتفس  CRO مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
بط نتداپ  هدنزاس  عجرم  بط 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوسکایرتفس نوسکایرتفس   CROCRO مارگویب   مارگویب یتنآ   یتنآ کسید   کسید صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  هاگتسد  ود  هلاناک  فارگ 6  ویدراک  ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000107 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ یکشزپ  نایهاد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DAHIAN یتراجت مان  ماشای 635  لدم  هلاناک  فارگویدراکورتکلا 6  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب .  نادمه  ناتسا  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  هاگتسد  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشابی  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  دشابیم .  یدقن  دنس  میظنت  زا  دعب  هیوست  دشابیم .  تشادهب 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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 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

6117199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پارپ رتاو  ود  روتالیتنو  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000605 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   29810103QW هسانش دک  یددع  نتراک 20  روتالیتنو  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   66 فارگ   فارگ ویدراک   ویدراک ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929

پارپ پارپ رتاو   رتاو ودود   روتالیتنو   روتالیتنو هلول   هلول ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبورکیم لایو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000603 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
دروآرف تسیز  هدنزاس  عجرم  سراپ  دروآرف  تسیز  یتراجت  مان  یا  هشیش  لایو   BC-001 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  یبورکیم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

سراپ دروآرف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ 
لایو 200 دادعت : 

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

دوش یراذگ  تمیق  یبورکیم  لایو   ... تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبورکیم یبورکیم لایو   لایو ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف ناوترپ  رزیل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000436 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرب و عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   880G لدم یپارتورتکلا  یپارترزیل  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتویزیف یپارتویزیف ناوترپ   ناوترپ رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 107 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kr9fzl9z6qbrx?user=73474&ntc=6117202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6117202?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  دیکینوس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000105 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-A400 لدم رلپاد  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ نادمه و  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  هاگتسد  تکرش و  ، ریگ زیون  رتلیف  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شی  دشابیم .  یدقن  میظنت  دات و  زا  دعب  هیوست  دشاب .  تشادهب  زک  رمرابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابربتعم . 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیکینوس دیکینوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

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

6117204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمور رتموتکرفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000480 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لرتنک هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  متسیس  لرتنک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BPTR100 لدم لولحم  سکیرب  یریگ  هزادنا  یزیمور  رتموتکرفر  الاک :  مان 

هنایمرواخ متسیس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور رتموتکرفر   رتموتکرفر ناونع : : ناونع 3434
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

6117207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC

1101004543000607 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia TSH-EIA-96T عون  TSH تیک الاک :  مان 
نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3535
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاکیدنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000602 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راد  بسچ  تشپ  سالک 4  راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 
هبعج 10,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 5,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لاور  قبط  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

روتاکیدنا روتاکیدنا ناونع : : ناونع 3636
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- ددع  1000  ) ینوفعریغ بسچرب  ددع - )  1000  ) ینوفع بسچرب  ددع - )  500  ) کیژولویب تست  ددع - )  500  ) سالک 6 تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  رد  لیوحت  ههام و  تخادرپ 1 

1101091093000120 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راد  بسچ  تشپ   6 سالک راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 
ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زا  هک  ددع )  1000  ) ینوفعریغ بسچرب  ددع - )  1000  ) ینوفع بسچرب  ددع - )  500  ) کیژولویب تست  ددع - )  500  ) سالک 6 تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیبرد لیوحت  ههام و   1 تخادرپ تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوفع ینوفع بسچرب   بسچرب ددع - ) - ) ددع   500500  ) ) کیژولویب کیژولویب تست   تست ددع - ) - ) ددع   500500  ) ) 66 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 3737
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورتروی هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000082 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
8FR,6FR پوکسورتروی هاگتسد  - 

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

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورتروی پوکسورتروی هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838
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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

6117220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد مالقا  هیلک  تهج  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  تسیمازلا  مالقا  هیلک  تهج  تلاصا  بسچربو   IRCدم و یا  نتشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101091017000075 زاین :  هرامش 
جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نامرد اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 5  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  لورتسلک  تیک  الاک :  مان 
تراپ

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لوبق  لباق  رازاب  رد  دوجوم  مالقا  تهج  طقف  روتکاف  شیپ  لاسرا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  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

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ لورتسلک   لورتسلک تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000868 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 200 دادعت : 

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

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

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنورک یرنورک ییوراد   ییوراد یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 4040
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000299 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لصا هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   15 - 

تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزآ  زاین  دروم  ملق   15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم ملق   ملق   1515 ناونع : : ناونع 4141
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ناتسرل ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دورتکلا )  ) ندازون ییاونش  دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003529000029 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   NATUS یتراجت مان   Echo-Screen III Pro ییاونش شجنس   AABR دورتکلا دربراک   PCA Electrode Cable-4 لدم هعطق  لباک  الاک :  مان 

نیون نامرد  ایاش  یکشزپ  یسدنهم و  هدننک 
ددع 13,600 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دورتکلا )  ) ندازون ییاونش  دیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6894449987 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامتخاس  بالقنا -  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241799-066  ، 33226303-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226322-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هخاش لقادح 16  ژویفورس  ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000353 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسرد هدنزاس  عجرم  سراپ  تمالس  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ROTOFIX لدم یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفورس 18  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

سراپ تمالس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ.ددرگ  همیمض  گولوتاک  روتکاف و  شیپ.دشاب  یناریا.هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دشاب   Imed رد ربتعم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندازون ندازون ییاونش   ییاونش دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 4242

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هخاش   هخاش   1818 ژویفورس   ژویفورس ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 4343
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مق اضر  ماما  ناتسرامیب   :: 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 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

6117313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) لایرتکاب یتنآو  نویساررتیف  هارمه  یبزج  ریارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050018000016 زاین :  هرامش 

مق اضر ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HANGZHOU MAIDI AND REFRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD یتراجت مان   SDLC-164 لدم  in 2\1 زیاس یزلف  ریارد  رتلیف  الاک :  مان 

یکلم زیزع  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

یاراد وزیا (  درادناتسا  یارادرتلیف  لایرتکاب  یتنآ  هقیقدرب  رتیل  تیفرظ 3300 اب  نویسارتلیف  هارمه  هقیقدرب  رتیل  تیفرظ 3000 اب  یبزج  ریارد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دش دنهاوخ  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رددنیامرف  یراذگرب  ار  کرادم  هناماس  ردو  ارداردم  یا  یکشزپ  تازیهجت  زا  زوجم 

3716195596 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  هچوک 49 -  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38700826-025  ، 38700840-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38700827-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  زاگ  روزیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000811 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ شیدنا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   MGA09 لدم اهزاگ  شجنس  یکینورتکلا  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   22 \\11 زیاس   زیاس یزلف   یزلف ریارد   ریارد رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 4444

زاگ زاگ روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یهاگشیامزآ  تنیباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور 75

1101000060000607 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   ASECOS یتراجت مان   G30 لدم یهاگشیامزآ  ینمیا  تنیباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   ASECOS یتراجت مان   G90 لدم یهاگشیامزآ  ینمیا  تنیباک  الاک :  مان 

ددع 118 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ینمیا   ینمیا تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 4646

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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  نیباک  هسفق و  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000606 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دواد هدننک  هضرع  عجرم  ناهام  یتراجت  مان  هداس  حرط   cm 150 عافترا  35x97 cm داعبا یزلف  سنج  یا  هشیش  رد  اب  هقبط  ود  یهاگشیامزآ  دمک  الاک :  مان 

یمالغ
ددع 220 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
وکس نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   HAKIM یتراجت مان   PM200 لدم یهاگشیامزآ  داوم  تنیباک  الاک :  مان 

ددع 115 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  120120   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزلف یزلف سنج   سنج یایا   هشیش   هشیش ردرد   اباب   هقبط   هقبط ودود   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ دمک   دمک ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تس 20  ) لاسگرزب پوکسوکنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000963 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   Sturdy هدنزاس عجرم  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب   MAC لدم پوکسوگنرال  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاددوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیافدشدهاوخن  هدادرثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبدشاب  یم  هباشمدک  لاسگرزب  پوکسوکنرال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تلاصاودمیآ 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6117087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس  رد  یدپوترا  یچگ  هداما  لتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
120 ددع 15*110

1280 ددع 10*60
900 ددع 10*38
32 ددع 15*75

1101030733000464 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تستس 2020  ) ) لاسگرزب لاسگرزب پوکسوکنرال   پوکسوکنرال ناونع : : ناونع 4848

یدپوترا یدپوترا یچگ   یچگ هدامآ   هدامآ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   . ددع وکیف 50 تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000281 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   LEGACY یتراجت مان   20500MV لدم وکیف  تساک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپو  تک  رشاب  لاسرا  هنیزهو  دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیا  زا  هیدات  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

ناکدرا ییایض  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

6117094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یدازون 10  ینوکیلیس  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000415 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهج رتسگ  ونان  هدننک  هضرع  عجرم   MAX یتراجت مان  کیسالک  لدم  لافطا  ینوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: 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

وکیف وکیف تساک   تساک ناونع : : ناونع 5050

ددع ددع   1010 یدازون   یدازون ینوکیلیس   ینوکیلیس گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001027 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یرنورک  تنتسا  - 

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشاب  خیراترابتعا  لاس  کی  یاراد  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ 09177001093 سانشراک  دشاب  تازیهجت 

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

یرنورک یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 5252
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  (-- تناس 120 ضرع ) رامیب تخت  یرتم   45 ینولیان لور  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000412 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب   C1 لدم نلیتا  یلپ  نولیان و  سنج  یکشزپ  یرادربریوصت   C-arm تخت فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 

80x120 cm زیاس نامراب  بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامراب  بط  زیهجت  هدنزاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- ددرگ همیمض  الاک  سکع  -- یسین -09335304502 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تناس تناس 120120 ضرع ضرع )) رامیب رامیب تخت   تخت یرتم   یرتم   4545 ینولیان ینولیان لور   لور ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 5353
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000126 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فرصم رابکی  سابل  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
ددع  5,630 دادعت : 

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

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  تسا  دنمشهاوخ  دشاب .  یم  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی سابل   سابل ناونع : : ناونع 5454

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

6117123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا و هار  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   . هدنشورف هدهعب  هیارک  ناریا .  تخاس  ربتعم .  یتناراگ  تامدخ و  اب  کوشورتکل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگیم تروص  سانشراک  دات 

1101091010000047 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط نیوکت  هدننک  هضرع  عجرم   NIHON KOHDEN یتراجت مان   TEC-5531K لدم یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیوحت را  سپ  تخادرپ  دشاب .  ربتعم  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دشاب .  یناریا  امازلا  ناریا  تخاس  تروص  رد  کیزافویب  کوشورتکلا  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  سانشراک  دات  روتکاف و  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوشورتکل کوشورتکل ناونع : : ناونع 5555
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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 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

6117130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  یدپوترا . کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002502 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  اطع  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یدپوترا  یحارج  فرصم  رابکی  لیرتسا  کپ  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا کپکپ   ناونع : : ناونع 5656
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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 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

6117131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . ینامرد یمیش  تروپ  صوصخم  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002498 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S هدنزاس عجرم  لدم 24-2714-21   21x2714x24 mm زیاس ینامرد  یمیش  تروپ  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک 
ددع 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

ینامرد ینامرد یمیش   یمیش تروپ   تروپ صوصخم   صوصخم نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5757
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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 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

6117132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک رادقم 200  هب  هیال  زاگ 10*10 و 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000145 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زاگ نیمرن  یددع  نتراک 20  هیال  هداس 8  لدم   10x10 cm یناتسرامیب یبط  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیال تشه  یبط 10*10  زاگ  ولیک  رادقم 200   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  یراتسرپ  تازیهجت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 
یوضر 09378044841

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

52809265-061  ، 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

ولیک ولیک   2 00200 رادقم   رادقم هبهب   هیال   هیال   88 وو     1010 ** 1010 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 5858
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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 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

6117133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ( . هقلح تسالپوکل   ) دیاسکا کنیز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002501 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  نایلاوه  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   5x5 cm زیاس دک 150  یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

ددع 19,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هقلح هقلح تسالپوکل   تسالپوکل  ) ) دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 5959
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ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت  هاگتسد  یاه  ردنلیس  ژراش  تهج  یجورخ  ود  یکیرتکلا  زاف  هس  روسرپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس رشرپ  کبتاموتا  نک  عطق  مواقم -  یزلف  هندب 

1101092356000011 زاین :  هرامش 
ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سارهم هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   COLTRI هدنزاس عجرم   COLTRI یتراجت مان   MCH 16 لدم یسفنت  هاگتسد  ردنلیس  ژراش  روسرپمک  الاک :  مان 
نمیا

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  هدش  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  روسرپمک 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هی  لاسرا  هنیزه  یروف و  لیوحت   . ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  ربتعم  یداصتقا  دک  هئارا  تروص  رد 

7815633336 یتسپ :  دک  بیرق ،  عطاقت  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42206050-034  ، 42335905-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338601-034 :: 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

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد ردنلیس   ردنلیس ژراش   ژراش روسرپمک   روسرپمک ناونع : : ناونع 6060
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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 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

6117135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ینوکیلیس . هار  ود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002499 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   AA6308 دک  F 8 زیاس یژولورا  ینوکیلیس  هار  یلوف 2  دنوس  الاک :  مان 

تسردنت نامرآ 
هبعج 1,700 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوکیلیس ینوکیلیس هار   هار ودود   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 6161
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشودنرب هارمه  هب  روتکاف  شیپو  تسا  هباشم  دک  ناریا  .ددع  ولق 180 کت  زیاس 10 وددع  30 دادعت هب  زیاس 5 ولق  کت  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یرازگراب  هناماسرد  هارمه 

1101005929000283 زاین :  هرامش 
نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   APPLIED MEDICAL هدنزاس عجرم  راد  هنادند  لدم   mm 5 زیاس رمیلپ  سنج  دلیش  غیت و  اب  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 
راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یرایهم یفجن  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دیحوت  بط  هعیلط  یتراجت  مان  یددع  یمویکو 1  هتسب   cm 10 زیاس یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 
هتسب 180 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپو  تکرش  اب  هلاسرا  هنیزه  دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیب  دمیآ و  زا  هیدات  یاراد  تکرشو  دشاب  یناریا  دذنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

ولق ولق کتکت   راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 107 ھحفص 52 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگ  راب  هناماس  رددنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   . ددع یبآ 2000 تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000282 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یبآ  گنر  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

رازفا ابص  بیبط 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپو  تکرشاب  اهلاسرا  هنیزه   . دشاب هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیا  زا  هیدات  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

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 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

6117140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  شفنب . یددع  هتسب 6   L کالومه سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002490 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WECK یتراجت مان  یددع  یقلط 6  هتسب   L زیاس دک 900140  یرمیلپ  یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

هتسب 1,002 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 6363

LL کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 107 ھحفص 53 
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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 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

6117142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  لیرتسا . یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002489 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 8  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 30,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 32,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 20,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1,200 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 107 ھحفص 54 
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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 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

6117144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . شفنب یددع  هتسب 6   L کالومه سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002491 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WECK یتراجت مان  یددع  یقلط 6  هتسب   XL زیاس دک 900143  یرمیلپ  یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

هتسب 1,002 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6117145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  هرامش 30 . نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002492 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نارای  نامرد  هوکش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  هوکش  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LL کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 6666

نشکاس نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم و دک  ناریا  .ددع  دادعت 480 هب  نزوسدناررفص 37 کیمورک  خنوددع  مادکره 1200 نزوس 37 تاک  رفص  3 ورفص نولیان 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرب هارمه  هب  ار  روتکاف  شیپ 

1101005929000284 زاین :  هرامش 
نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  تسوپ  یور  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  رادقم 24  ییاوقم  هبعج  یعیبط  بذج  لباق  کیمورک   3x37 mm زیاس دک 138  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

ناهیک بط  جسن  یکشزپ  عیانص 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپ  تکرشاب و  اهلاسرا  هنیزهو  دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیا  زا  هیدات  یاراد  تکرشو  دشاب  یناریا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

نزوسدناررفص نزوسدناررفص کیمورک   کیمورک خنوددع   خنوددع 12001200 مادکره   مادکره نزوس  3737 نزوس تاک   تاک رفص   رفص 33 ورفص ورفص 22 نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 6868

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 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

6117148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . لاسگرزب فرصم  رابکی  ریافیدمویه  ربمچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002493 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Adult ST5b لدم فافش  هیال  ود  پرت  رتاو  ود  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

هیاراپ بط  دمآرس 
تس 2,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب فرصم   فرصم رابکی   رابکی ریافیدمویه   ریافیدمویه ربمچ   ربمچ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  نتراک .  زین 40 نتراک و15  دادعت 20 هب  نتراک و12/5 تناس 40 10 یلور یچگ  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000279 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ کاپ  هدننک  هضرع  عجرم   p.o.p یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x750 cm داعبا یدپوترا  یلور  هدامآ  لتآ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رتسگ کاپ  هدننک  هضرع  عجرم   p.o.p یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   10x750 cm داعبا یدپوترا  یلور  هدامآ  لتآ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
رتسگ کاپ  هدننک  هضرع  عجرم   p.o.p یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   12/5x750 cm داعبا یدپوترا  یلور  هدامآ  لتآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 4 ات تخادرپو  تکرش  اب  هلاسرا  هنیزهو  دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  زا  هیدات  یاراد  تکرش  یناریا و  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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 1010 یلور یلور یچگ   یچگ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  هناماس  رد  شورف  دحاو  هرامشو  دنرب  هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل   . تسا هباشم  دک  ناریا  ددع .  960 ژاواگ گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000280 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکرسیوت یمیش  دنولا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   KIA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   cc 50 مجح یکشزپ  ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 960 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپ  تکرشاب و  اهلاسرا  هنیزهو  دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  زا  هیدات  یاراد  تکرشو  یناریا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230895-021  ، 36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

ژاواگ ژاواگ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تکرش  تاراهضا  مرفاب  هارمهروتکاف  شیپ  هئارادشابیم  هباشمدک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یکشزپنادند  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

1101092386000018 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

رهپس نادند  نیرز  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهپس  نادند  نیرز  سراپ  هدنزاس  عجرم   k24 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لباق یراک  زور  15 یطالاک یزادنا  هارو  بصن  لاسراو  هدنرب  مالعاو  هطوبرم  سانشراکدیئاتزا  سپالاک  هیوست  تسیمازلا  ینوناق  تامازلا  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لخاد  دیلوت  زا  قوف  الاکدشابیم  یمازلا  imed زوجمدشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لقنو  لمح  هنیزهدشاب  یم  تخادرپ 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 7272
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  زیاس 4  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000983 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  دربراک  لایبورکیم  یتنآ  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

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

هتشاد الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 100  زیاس 4  یج  لبد  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب

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

یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 7373
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000042 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقوذ نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   RABBIT یتراجت مان  یلور  یزلف 1  یطوق   1/25x500 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

لور 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 6
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: 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

تسالپوکل تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 7474
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000293 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یواحلا یزاسوراد  تکرش  زا  یا  هشیش  فرظ   mg\5 ml 12/5 زد تبرش  دیارلکوردیه  نیماردیه  نفید  الاک :  مان 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یعامتجا  نیمات  اهنآ  نارادماهس  هک  دننک  تکرش  دنناوت  یم  ییاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37625235-077  ، 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

دیارلکوردیه دیارلکوردیه نیماردیه   نیماردیه نفید   نفید وراد -  -  وراد هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 150  زیاس 10  / ددع دادعت 150  زیاس 5  ولق  ود  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000985 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CONMED هدنزاس عجرم   CONMED یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   CD1722 لدم  5x65 mm زیاس کیتسالپ  سنج  لوناک  اب  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
TELEFLEX هدنزاس عجرم   TAUT یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   TA405910 لدم  10x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  رسویدر  اب  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . Co
ددع 150 دادعت : 

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

بسچرب ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 150  زیاس 10  / ددع دادعت 150  زیاس 5  ولق  ود  راکورت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا 

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

ولق ولق ودود   راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 7676
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیالسا سیالسا 160و32 CT رد قیرزت  تهج  لاودروتکژنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000964 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   NEMOTO یتراجت مان   NE-DUAL SHOT GX لدم یکشزپ  بجاح  هدام  یگنرس  یرادربریوصت 2  تسارتنک  لماع  روتکژنا  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیافدشدهاوخن  هدادرثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبدشاب  یم  هباشمدک  سیالسا  سیالسا 160و32 CT رد قیرزت  تهج  لاودروتکژنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تلاصاودمیآ  نتشاددوش  هعلاطم  امتح 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیالسا سیالسا 3232 وو 160160 سیالسا   سیالسا CTCT ردرد   قیرزت   قیرزت تهج   تهج لاودروتکژنا   لاودروتکژنا ناونع : : ناونع 7777
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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 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

6117164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000135 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 2 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

یناریا یناریا گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 7878
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع ییاوقم 50  هبعج  یکشزپنادند  یدحاو  کی  یلوسپک  ماگلامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094143000038 زاین :  هرامش 

یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یدلاخ هشیاع  هدننک  هضرع  عجرم   ARDENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکشزپنادند  یدحاو  کی  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

هبعج 5,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم زوجم  هدننک  دیلوت  فرط  زا  امتح  ندوب  هطساو  تروصرد.دشاب  ربتعم  دمیآ  یاراد  هدننک  نیمات.دشاب  ربتعم  دمیآ  یارادو  یناریا  لوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123846513 .تسا هباشم  الاک  دکناریا.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  .دوشلاسرا  روتکاف  شیپ.دشاب  هتشاد 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یدحاو   یدحاو کیکی   یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 7979
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  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 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

6117170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین رظن  دم  دک  ناریا 

1101093171000041 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  فافل   BC295W هسانش دک   mm 180 زیاس بلق  یحارج  دربراک  دنک  رس  کی  رب  خن  یچیق  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 5
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: 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

بلق بلق یحارج   یحارج دربراک   دربراک دنک   دنک رسرس   کیکی   ربرب   خنخن   یچیق   یچیق ناونع : : ناونع 8080
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نیرتمرپ  یرپسا  وپماش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000064 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شپش دض  عون  وکنارالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرتسکین  یتراجت  مان   g 60 یکیتسالپ یرطب  دصرد  زد 1  وپماش  نیرتمرپ  الاک :  مان 

یرطب 8,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ینآ هدنزاس  عجرم  یمیش  راک  ینآ  هدننک  هضرع  عجرم  یمیش  راک  ینآ  یتراجت  مان   cc 120 تپ یطوق  دصرد  نیرتمرپ 10  هیاپ  رب  یگناخ  شک  هرشح  عیام  الاک :  مان 
یمیش راک 

یطوق 3,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  افطل.دننک  تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامتو  دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک.دامرف  هعلاطم  تقد  اب  ار 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرتمرپ نیرتمرپ یرپسا   یرپسا وو   وپماش   وپماش ناونع : : ناونع 8181
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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 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

6117174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  اب  زیاس 36  ددع و  دادعت 100  اب  یبلق 28  بویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینیمخ ماما  )

1101030577000454 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 28  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 36  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 یبلق   یبلق بویت   بویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 8282
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع روشاگیل 3 سیپ  دنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هیوست 6 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101090093000133 زاین :  هرامش 

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   LF2019 لدم یحارج  دادسنا  شرب و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشاگیل روشاگیل سیپ   سیپ دنه   دنه ناونع : : ناونع 8383
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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 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

6117176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  اب  زیاس 28  ددع و  دادعت 100  اب  زیاس 24  یبلق  بویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتعیرش )

تسا دات  دروم  افشرهوگ  دنرب 
1101030577000455 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 24  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 28  یکشزپ  یبلق  پویت  تسچ  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  2424 زیاس یبلق   یبلق بویت   بویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 8484
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب irc-uid یاهدک یارادو  دمیآ  تباس  تبث  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع دادعت 20 هب  یموتسکارت 9 هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارهت یاه  دننک  نیمات  طقف  تلاصا -

1101091684001265 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 9  سفنت  هار  یارقرب  دربراک  یموتسکارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

طقف تلاصا - بسچرب  irc-uid یاهدک یارادو  دمیآ  تباس  تبث  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع دادعت 20 هب  یموتسکارت 9 هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  هدنیامن  یفرعموالاکدنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - ناتسرامیبرد لیوحتو  ههامود  تخادرپدننکراذگ  تمیق  ینارهت  یاه  دننک  نیمات 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموتسکارت یموتسکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8585
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  1 لباترپ )  روشاگیل  هاگتسد   ) یرجرس ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هیوست 6 

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا 

1101090093000134 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   VLFT10 لدم لباترپ  روشاگیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( لباترپ لباترپ روشاگیل   روشاگیل هاگتسد   هاگتسد  ) ) یرجرس یرجرس ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یس  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000063 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  رتسیلب  هتسب   cc 2 یدلجریز قیرزت  هکت  ود  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 140,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ افطلدننک  تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مامت  و  تسویپ ) لیاف  قبط  ) دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  دامرف  هظحالم  تقد  اب  ار 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8787
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تس 40) یزغمژانرد لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000962 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 26040  باصعا  زغم و  ژانرد  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

تشادهب ناریا  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم امتح  یتسویپ  لیافدشدهاوخن  هدادرثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبدشاب  یم  هباشمدک   de-406 دک روتیناماب  یزغمژانرد  لانرتسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تلاصاودمیآ  نتشاددوش 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزغمژانرد یزغمژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 8888
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

= هیالود گنال  نامسناپزاگ  - هتسب 200= ییولیک 0/5 هیال 16 راد طخ  نامسناپزاگ  - هتسب 600= ییولیک 0/5 هیال 16 هداس نامسناپزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش باختنا  هباشمدک  ناریا  ددع - 400

1101091290000083 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ریرح هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 20  هرمن  میراب و  خن  اب  هیال  یبط 16  لیرتساریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هواک  g 21/15 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیالود  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

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

لاسرا تسا - هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  مان  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم  یگدنیامن  شورف و  دم  یآ  کرادم  تسیمازلا - تمیق ،  داهنشیپ  اب  نامزمه  ربراک ،  دات  تهج  هنومن 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: 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

ییولیک ییولیک 0/50/5 هیال هیال 1616 راد راد طخطخ   نامسناپزاگ   نامسناپزاگ -- هتسب هتسب 600600 == ییولیک ییولیک 0/50/5 هیال هیال 1616 هداس هداس نامسناپزاگ   نامسناپزاگ ناونع : : ناونع 8989
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد.هتسب 200 گرزب زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد.هتسب  50 .طسوتم زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هتسب طسوتم 100 زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم 

1101094143000037 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  گرزب  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

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

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  طسوتم  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

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

تیاعر ار  هدش  رکذ  دراوم  امتح  انمض.تسا  هدش  رکذ  هتسب  تروص  هبالاک  ره  زا  زاین  دروم  رادقم  دامرفب  تقد  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرصیق.مرازگساپس.دوش 09123846513 لاسرا  همیمض  لیاف  اب  اهدمیآ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  روتکاف  شیپ  لاسرا  رب  هوالع.دامرفب 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: 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

لینیو لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 9090
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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 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

6117184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یسنالوبمآ  لباترپ  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000134 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/22 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

یسنالوبمآ یسنالوبمآ لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 9191
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تشدهد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6117185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاوگ تیلاعف و  هناورپ  یاراد  هدنرب  - اضقنا خیرات  لاسود  یاراد  - یددع هتسب 150  دادعت 20  هب  زیاس 25*20  لاتیجید  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دم  یآ 

1101090920000016 زاین :  هرامش 
تشدهد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم داپ  بط  هعسوت  رصع  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج   TP810 لدم  20x25 cm زیاس لاتیجید  یژولویدار  یکشزپ  ملیف  الاک :  مان 
داپ بط  هعسوت  رصع  هدننک  هضرع 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشاب دم  یآ  یهاوگ  تیلاعف و  هناورپ  یاراد  هدنرب  - اضقنا خیرات  لاسود  یاراد  - یددع هتسب 150  دادعت 20  هب  زیاس 25*20  لاتیجید  ملیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571845449 یتسپ :  دک  فالتخا ،  لح و  یاروش  زا  رتالاب  مود  یودنیرمک  تشدهد  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32267025-074 :: 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

تشدهد ینامرد  زکرم   :: 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 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

6117186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 9292

دنشاب دنشاب یناریا   یناریا دیاب   دیاب مالقا   مالقا -- دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض طیارش   طیارش هنیاعم   هنیاعم یشوگ   یشوگ روتومریا   - - روتومریا لگنآ -  -  لگنآ نیبروترس -  -  نیبروترس ناونع : : ناونع 9393
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ددع نیبروترس 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لگنآ 3 

ددع روتومریا 3 
ددع هنیاعم 3  یشوگ 

دنشاب یناریا  دیاب  مالقا  - دشاب یم  همیمض  طیارش 
1101090920000018 زاین :  هرامش 

تشدهد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یساملا یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان  لدم 889  زیاس 010  دنلب  میلف  رس  درز  شیلاپ  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ناواکزیت
ددع 6 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یزلف 1  هبعج   ALEGRA لدم خاروس  یکشزپنادند 2  روتومریا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادند ارآ  هم  نیبروت  شخر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیبروت  شخر  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هبعج   625c لدم یکشزپنادند  لگنآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تمالس ناتسود  یتسردنت و  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   YAMASU یتراجت مان  لدم 120  یکشزپ  هنیاعم  یبط  یشوگ  الاک :  مان 

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

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

- دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - دشا یم  همیمض  ناگدننک  تکرش  طیارش  - دنشاب یناریا  امتح  دیاب  مالقا  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  لوصحم  ره  ینف  تاصخشم 

7571845449 یتسپ :  دک  فالتخا ،  لح و  یاروش  زا  رتالاب  مود  یودنیرمک  تشدهد  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32267025-074 :: 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

سخرس 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 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

6117187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب لاسگرزب رادگب   رادگب یشوهیب   یشوهیب فافش   فافش یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   یناتسرامیب -  -  یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هداد  خساپ  تاحیضوت  قبط  دیکات.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000107 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   RVENT هدنزاس عجرم  تنورآ  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  لدم 21205020  لاسگرزب  رادگب  یشوهیب  فافش  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

نایناریا بلق  یاوآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
تس 200 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
GALEMED هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  هسانش 39009  دک  یددع  هتسب 1  یکشزپ   HME یسفنت رتلیف  الاک :  مان 

CORPORATION
ددع 200 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
میکح زیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CHENKANG یتراجت مان   CK-LM-S1-2 لدم زیاس 4  ینوکیلیس  سنج  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  زیاس 5  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  زیاس 2  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دک دشر  هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   fr 16 زیاس راردا  هیلخت  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
AA6316

ددع 600 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 8   ml 5 مجح اب  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ELITE MEDICAL یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ ادیکا.دوش  هداد  خساپ  دیاب  مالقا  یمامت.دشاب  یمدکناریادادعت  قبط  مالقا  رادقم.دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  : دیکات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09910882291 سامت هرامش.دینک  هاگن  تمیق  رابتعا  خیرات  هب.هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.دوشن  هداد  یتساوخرد  هب  صقان 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  هام 1401 - دنفسا  تخادرپزاب  لخاد - دیلوت  تسا - هباشم  دکناریا  ددع - دادعت 5  هب  لاسگرزب  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000459 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch42000 لدم یسفنت  لاسگرزب  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

6117190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  یکشزپنادند  لیاسو  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC

1101004543000609 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایوج  هدننک  هضرع  عجرم   JUYA INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 2103  یکشزپنادند  ریرک  ماگلامآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

لاسگرزب لاسگرزب گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 9595

یکشزپنادند یکشزپنادند ریرک   ریرک ماگلامآ   ماگلامآ یکشزپنادند   - - یکشزپنادند لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9696

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

6117191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود نیتسآ.ددع   1000 تناس رطق 7  اب  هروفرپ 50*50  ناش.ددع   1500 تناس دق 120  اب  حارج  ناگ   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شکرس 1000 

1101091017000076 زاین :  هرامش 
جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

مایتلا نامرد  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  رهم  یتراجت  مان   free size دناب ناپسا  سنج  یددع  ینولیان 1  هتسب  لیرتسا  حارج  ناگ  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  رادقم 50  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   100x100 mm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  یحارج  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

نیون بط  اطع  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  بط  اطع  هدنزاس 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOKAST یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  زیاس 3   525P دک ود  سالک  تسد  نودب  وزاب  نیتسآ  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپو  هنومن  لاسرا   . دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . تسیمازلا دم  یا  نتشاد   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   10001000 تناس تناس رطق  77   رطق اباب     5050 ** 5050 هروفرپ   هروفرپ ناش.ددع   ناش.ددع   15001500 تناس تناس   120120 دقدق   اباب   حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 9797

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

6117192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود نیتسآ.ددع   1000 تناس رطق 7  اب  هروفرپ 50*50  ناش.ددع   1500 تناس دق 120  اب  حارج  ناگ   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شکرس 1000 

1101091017000076 زاین :  هرامش 
جرک یتشهب  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x110 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   10x60 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 

ددع 1,280 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   10x38 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 
ددع 900 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسکداپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x75 cm زیاس یدپوترا  یچگ  لتآ  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپو  هنومن  لاسرا   . دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . تسیمازلا دم  یا  نتشاد   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکرس شکرس ودود   نیتسآ.ددع   نیتسآ.ددع   10001000 تناس تناس رطق  77   رطق اباب     5050 ** 5050 هروفرپ   هروفرپ ناش.ددع   ناش.ددع   15001500 تناس تناس   120120 دقدق   اباب   حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبا نشکاس  ، لیتسا رازبا  ینیس   ، راد روسنس   ، یلدنص لرتنک   ، ید یا  لا  تیال   ، یکیمارس راوشارک  یکشزپنادند  لماک  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا.پوگسوتاگن  هحفص  ، ییاوهو

1101093896000108 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ بط  کیش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایشرپ  بط  کیش  هدنزاس  عجرم   SC 100 لدم یلدنص  هارمه  هب  یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ریشو روتوم  ، ییاوهو یبا  نشکاس  ، لیتسا رازبا  ینیس   ، راد روسنس   ، یلدنص لرتنک   ، ید یا  لا  تیال   ، یکیمارس راوشارک  یکشزپنادند  لماک  تینوی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا.دشاب  هتشاد  پوکستاگن  هحفص  ، بوغرم یقرب 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

لیتسا لیتسا رازبا   رازبا ینیس   ینیس  ، ، راد راد روسنس   روسنس  ، ، یلدنص یلدنص لرتنک   لرتنک  ، ، یدید یایا   لالا   تیال   تیال  ، ، یکیمارس یکیمارس راوشارک   راوشارک یکشزپنادند   یکشزپنادند لماک   لماک تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 9999

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

6117194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000172 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شینراو -40 ینام تیگ  -504 بذج لباق  هیخب  خن  -16 تنداپلوپ یرون  لاکیاد  لزیواک 24- نامسناپ  ریمخ  -20 تج نیپ  -4 یجراخزمرق موم  - 6 سیپدنه گنربلب  - 

300 دیابراک لگنآ  زرف  گنیو 83- تیاب  -200 یدصرد اتوگ  -20 راددیارولف
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  عوجرم  مالقا  ندوب  بوغرمان  تروصرد  دوش - لاسرا  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  ههام  هیوست 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226741-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: 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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس نزوسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000607 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 21  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزیواک لزیواک نامسناپ   نامسناپ ریمخ   ریمخ -- 2 020 تجتج نیپ   نیپ -- 44 یجراخزمرق یجراخزمرق موم   موم - - 66 سیپدنه سیپدنه گنربلب   گنربلب یکشزپ -  -  یکشزپ نادند   نادند ناونع : : ناونع 100100

زبس زبس نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد یاه  زیاس  رد  ییوراد  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 ددع 2.25*20
3 ددع 2.50*20

1 ددع 3*20
3 ددع 2.75*15

1101030733000463 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیعس دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   E-XPAND یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   F 10 زیاس یکیتسالپ  سنج  ییوراد  نلاب  الاک :  مان 
ددع 8 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 

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

ییوراد ییوراد نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادناریز تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000606 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 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 3,000 دادعت : 

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

تسا تدمدنلب  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکاس هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000604 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 120  یدنب  هتسب  عون   Fr 30 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تدمدنلب  تخادرپ   .. تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادناریز زادناریز ناونع : : ناونع 103103

نشکاس نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبلق کوشورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000106 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لیوحت  دشابربتعم .  یتناراگ  نادمه و  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  هاگتسد  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشابیم  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  دشابیم .  یدقن  میظنت  دات و  زا  دعب  هیوست  دشاب .  تشادهب  زک  رمرابنا 

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09910950430 هانپدزیا سانشراک  سامت  رامشدشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000265 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیربت نیبم  حتف  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 67  هروبات  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

09910950430 هانپدزیا سانشراک  سامت  رامشدشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: 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

یبلق یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105

هروبات هروبات یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتمحر مظعا  رامیب  - یراذگ CD زتورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000083 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتمحر مظعا  رامیب  - یراذگ CD زتورپ - 

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

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

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

یراذگ یراذگ CDCD  زتورپ زتورپ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازفا سانشراک 09171483539 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000262 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناوت رادتقا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 تیفرظ  TS-AWMH1 لدم جنس  دق  ندب و  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

شجنس ناوت  رادتقا  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  شجنس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازفا سانشراک 09171483539 سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: 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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09171483539 رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000263 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیتند زارف  نتراک   C-1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

سامت 09171483539 رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: 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

جنس جنس دقدق   وو   ندب   ندب نزو   نزو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یلاتیجید   یلاتیجید وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 108108

نیتند نیتند زارف   زارف نتراک   نتراک   C- 1697.3C- یلوسپک  1697.3 یلوسپک روتاماگلامآ   روتاماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

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

6117215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیپ یزاس  جراخ  یراذگیاج و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000308 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ORTHOCARE یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج   Herbert Screw – 0910K لدم یدپوترا  تربره  چیپ  یراذگیاج  رازبا  تس  الاک :  مان 

دیما یابص  نایاش 
تس 2 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یلا 6  تخادرچپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: 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

یدپوترا یدپوترا تربره   تربره چیپ   چیپ یراذگیاج   یراذگیاج رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000869 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  تخادرپ  اب  قوف  تساوحردو  زاین  قبط  ییوراد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئاتو  تیفیک  طرش 

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

هورق 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 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

6117218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ یحارج  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000307 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 11180-15   cm 115 زیاس یمومع  یحارج  نوسدآ  راد  هنادند  سنپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: 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

یتسالپ یتسالپ ویژنآ   ویژنآ یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یمشچ یمشچ یحارج   یحارج رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6117219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراجت مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت 

1101030329000867 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یاهزیاسو  هناماس  قبطو  زکرم  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماس  قبط  یلع  ماما  قورعو  بلق  ناتسرامیب  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
صخشم دادعت  ردو  یتساوخ 

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

یقورع یقورع یبلق   یبلق رتسم   رتسم یتلوا   یتلوا تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جاوم کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000434 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   F HD-DUAL لدم  20x90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 

کاترف بط  نونف  یکشزپ 
ددع 1 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

جاوم جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 1141 14

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

6117225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یحارج  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000306 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
DREAM یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   6/5x55 mm زیاس تارقف  نوتس  یحارج  دربراک  نامیس  قیرزت  تیلباق  اب  لایسکا  ونوم  نشکادیر  چیپ  الاک :  مان 

سراپ تمالس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   STS
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: 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

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا هرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000435 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس زیهجت  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   S/OR2009-2 لدم یدپوترا  درادناتسا  لاتیجاس  هرا  سیپ  دنه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ یسدنهم  دحاو  داتدروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  - ددرگ تسویپ  IRC دک اب  روتکاف  شیپ   - ههام هیوست 3  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  ناتسرامیب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

یدپوترا یدپوترا هرا   هرا ناونع : : ناونع 1161 16
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نیما 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 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  مرآو  دوجوم  هنومن  قبط  یناتسرامیب  تشلابورو  هفحلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092923000083 زاین :  هرامش 

نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداز نیسح  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   SAREV یتراجت مان  لدم 00183   160x240 cm داعبا هرفن  کت  یا  هچراپ  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

یلاع یدبع  دمحمریما  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   50x70 cm زیاس یخن  هداس  شلاب  هیور  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

دوش ماجنا  زکرم  زا  دیدزاب  هچراپ  عونو  هنومن  تهج  امتح  دسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  هدنشورفاب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8148653141 یتسپ :  دک  ناتسلبنس ،  هچوک  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455051-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34461034-031 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب تشلابور   تشلابور وو   هفحلم   هفحلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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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 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

6117283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  100 یلور هلوح  دشاب - لاگرت  امتح  سنح  سنج  ددع  مادک 200  ره  زا  یتروص   - یبا دیفس - گنر  هس  رد  یا  هچراپ  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000947 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  دنهس  رذآ  یتراجت  مان  یلور  هتسب  کی  هجرد   cm 160 ضرع یرتم  لوط  هداس  حرط  یا  هلوح  هچراپ  الاک :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

روپ دمحم  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TUR-ZEK یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   MA31 لدم  240x150 cm داعبا هرفن  کت  یا  هچراپ  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناپوچ  09143918632 دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  جرددشاب  لاگرت  امتح  هفحلم  سنج  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

دیفس دیفس گنر   گنر هسهس   ردرد   یایا   هچراپ   هچراپ هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 118118
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  هنانز  شفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /
1101095112000841 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  ارس  رازبا  هدنزاس  عجرم   ABZ یتراجت مان  یددع  هتسب 1   ABZ01MGYYLX2 لدم  XL زیاس زوکسیو  تنمالف  سنج  هکت  ود  راک  سابل  الاک :  مان 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
تس 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  هنانز  شفک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6117286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنانز هنانز شفک   شفک ناونع : : ناونع 1191 19

دیفس دیفس گنر   گنر   gg  290290 ژامرگ   ژامرگ اباب   هارجک   هارجک هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 120120
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 . دش دهاوخ  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  دیئات  مدع  تروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  هچراپ -  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000111 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط  T 119 لدم  cm 150 ضرع تنمالف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  دیفس  گنر   g 290 ژامرگ اب  هارجک  هچراپ  الاک :  مان 

زربلا رهم  توارط  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  رهم  توارط 
هقاط 720 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یجاسن عیانص  یتراجت  مان  هقاط  یدنب  هتسب  عون   cm 40 لوط  cm 150 ضرع تنمالیف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  یا 2145  هتسپ  زبس  لاگرت  هچراپ  الاک :  مان 

ناهاپس یامن  نیگنر  یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم  یتحالف 
هقاط 280 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یللملا نیب  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط  TC 116 لدم  cm 150 ضرع تنمالف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  ینبراک  یبآ  گنر  هداس  لاگرت  هچراپ  الاک :  مان 

زربلا رهم  توارط  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  رهم  توارط 
هقاط 160 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یللملا نیب  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   m 40 هقاط  T 116 لدم  cm 150 ضرع تنمالف  زوکسیو و  رتسا  یلپ  سنج  زبس  گنر   g 290 ژامرگ اب  هارجک  هچراپ  الاک :  مان 

زربلا رهم  توارط  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  رهم  توارط 
هقاط 800 دادعت : 

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

مالعتسا یراذگ  تمیق  کالم  ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  یراذگ  تمیق  زا  سپ  هدش و  دولناد  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنتسه هباشم  اه  دک  هدوب و  زکرم 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6117380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 3 تخادرپ زاباب  تسویپ  تسیل  قبط  لافطا  شخب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000969 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دارهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  تعنص  دارهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   SBH-160 لدم  cm 160 زیاس لیتسا  سنج  لمع  قاتا  هریش  کنیس 2  الاک :  مان 

داگراساپ تعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

هدنشورف و هدهع  هب  بصنو  ییاجباجو  لمح  یاه  هنیزه  هیلکو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجتو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ رکذ  روتکاف  شیپرد  قیقد  سنجو   . ددرگ هناماس  همیمض  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  هارمه  هب  هدش  هتساوخ  دراوم  قبط  روتکاف  شیپ 

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  دشاب و  یناریا  دیاب   ABI هاگتسد دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000027 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   summit یتراجت مان   vantage ABI لدم یکشزپ  یقورع  رلپاد  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  دشاب و  یناریا  دیاب   ABI هاگتسد دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: 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

لیتسا لیتسا سنج   سنج لمع   لمع قاتا   قاتا هریش   هریش   22 کنیس   کنیس لافطا -  -  لافطا شخب   شخب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 12 112 1

یکشزپ یکشزپ یقورع   یقورع رلپاد   رلپاد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 122122
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6117407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100670/ یسفنت هاگتسد  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000486 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یددع  یسکلیان 1  هتسب   Full Face Mask BMC - FM1A لدم ینوکیلیس  سنج  پپ  یاب  یسفنت  کمک  هاگتسد  ینیب  ناهد و  کسام  الاک :  مان 

تایح ضبن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BMC هدنزاس عجرم   BMC
ددع 280 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبوطر6117086 امد و  تبث  هحفص 2)رگالاتید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نادند6117088 تسد  تند  یلپ  نادند  -40 کرودرو ماگلامآ  یکشزپ -  هحفص 2)نادند  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یسندوترا6117090 تیزوپماک  -13 کیتسال نیچ  -18 یتین لیوک  نپا  یکشزپ -  هحفص 2)نادند  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

صیخشت6117092 هحفص 2)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6117093ml 5 مجح لوپمآ ، رطقم ، هحفص 2)بآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6117122( فارگویامورتکلا فرصمرابکی  دورتکلا   .) EMG هحفص 2)نزوس یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکتال6117126 هار  ود  یلوف  هحفص 2)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ششوپ6117136 نودب  بوانتم  هحفص 2)یاهرتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

01006700 100670 // یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد کسام   کسام ناونع : : ناونع 123123

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

یپوکساراپال6117137 هحفص 2)رازبا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6117141  cc 100 فرصم رابکی  هحفص 2)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینامرد6117143 یمیش  قیرزت  هحفص 2)تروپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نزوس6117146 نودب  یپوکسورتساگ  یسپویب  هحفص 2)سپسروف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6117149 هحفص 2)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تکجونو6117150  CBC هحفص 2)هلول یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ید6117155 نیماتیو  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل6117158 یکشزپنادند 22 یزیمور  هحفص 2)والکوتا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لور6117159 دادعت 200  یفارگونوس 110 م  هحفص 2)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نویسازیلیرتسا6117161 راخب  سالک 4  هحفص 2)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نویسازیلیرتسا6117162 راخب  سالک 6  هحفص 2)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شاوراد6117165 کیزاف  ید  نوخ  تشک  هحفص 2)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زاتشیپ6117166  BHCG Rapid هحفص 2)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل6117168 نلاگ 4  دادعت 250  سکمسیس  نوتوزیا  هحفص 2)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شفنب6117169 رلپتساودنا  هحفص 2)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییالط6117171 رلپتساودنا  هحفص 2)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتست6117173  TSH 96 هحفص 2)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتیل6117177 ات 27  راد 24  مویکو  یکشزپنادند  یزیموروالکوتا  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدیشروخ6117189 یژولوتامه  هحفص 2)رسکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوسکایرتفس6117195  CRO مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هلاناک6117198 فارگ 6  ویدراک  ورتکلا  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پارپ6117199 رتاو  ود  روتالیتنو  هحفص 2)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبورکیم6117201 هحفص 2)لایو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپارتویزیف6117202 ناوترپ  رزیل  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیکینوس6117203 هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزیمور6117204 هحفص 2)رتموتکرفر  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6117207 یاه  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 2)روتاکیدنا6117210 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینوفع6117211 بسچرب  ددع - )  500  ) کیژولویب تست  ددع - )  500  ) سالک 6 هحفص 2)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسورتروی6117217 هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرنورک6117221 ییوراد  یتسالپویژنآ  هحفص 2)تنتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6117223 زاین  دروم  ملق  هحفص 2)15  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ندازون6117224 ییاونش  دیل  هحفص 2)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6117227 هخاش  ژویفورس 18  هحفص 2)ژویفیرتناس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 107 ھحفص 106 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6117313in 2\1 زیاس یزلف  ریارد  هحفص 2)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزلف6117493 سنج  یا  هشیش  رد  اب  هقبط  ود  یهاگشیامزآ  هحفص 2)دمک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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