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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 76  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 221  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

140 1140 1 یدید   هبنش  1717   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   206هکس ,503,008206 اکیرمآ503,008, اکیرمآ رالد   تاراما397,650397,650رالد تاراما مهرد   110مهرد ,880110 ,880

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,195هکس 100 , 000195, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   280رالد ,900280 سیئوس900, سیئوس کنارف   440کنارف ,400440 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 119,500هکس , 0001 19,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع304,900304,900رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,760108 ,760

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 85,000هکس , 00085,000 , وروی000 ژورن433,780433,780وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,698 ,00018 ,698 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   ,494دنوپ 120494, نپاژ120 نپاژ نینی   دصکی   309,390309,390دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((243243))

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

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

زا 200 ھحفص 1 

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


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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-PPSITIONER FOR PHASE 3 MANUFACTURE:ABB

-FLANg
-SPLASH FILLING

-NON OXIDIZING BIOSIDE FOR RO
 - h-1601 هروک قارتحا  تخوس و  متسیس 

-LED/SMD
- یرتم یپوکسلت 18 و 25  یکیلوردیه  ربالاب 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 111 قودنص  هاگشیالاپ  یلصا  هزاورد  بنج  دور -  دنورا  هیشاح  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

06153183781 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.ABADAN - REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PPSITIONER FOR PHASE 3 MANUFACTURE:ABB-  PPSIT IONER FOR PHASE 3 MANUFACTURE:ABB-  FLANg-  SPLASH FILLING-  NONFLANg-  SPLASH FILLING-  NON لماش :  :  لماش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
2525 وو     1818 یپوکسلت   یپوکسلت یکیلوردیه   یکیلوردیه ربالاب   ربالاب - - h- 160 1  -  h- 160 1  -  LED/SMDLED/SMD  هروک هروک قارتحا   قارتحا وو   تخوس   تخوس متسیس   متسیس - - OXIDIZING BIOSIDE FOR ROOXIDIZING BIOSIDE FOR RO

یرتم یرتم

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 200 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nx2cmddnpp6rd?user=73474&ntc=6118153
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118153?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092273000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119103 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40112-3106801063-B هصقانم هرامش  هب  کی  زاف  یاهرلیوب  شکدود  هلاناک  نیالنآرزیالانآ 4  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HSE هرادا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/02/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم  الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS CHROMATOGRAPH، تازلف زیلانآ  هاگتسد  جیکپ  ، نغور زیلانآ  هاگتسد  جیکپ  ، کاتسا پیو  ، تسارح یرتم  هس  ناوراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  شیف  لصا  ای  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 107-  – B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - لیوحت :  :: سردآ سردآ
-061  – 34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد 

:: نفلت :: nidc.ir sapp.ir/nidc_pr www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی زاف   زاف یاهرلیوب   یاهرلیوب شکدود   شکدود هلاناک   هلاناک   44 نیالنآرزیالانآ   نیالنآرزیالانآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

GAS CHROMATOGRAPHGAS CHROMATOGRAPH،، تازلف تازلف زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد جیکپ   جیکپ ،، نغور نغور زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد جیکپ   جیکپ ،، کاتسا کاتسا پیو   پیو ،، تسارح تسارح یرتم   یرتم هسهس   ناوراک   ناوراک 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 200 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ndfwhhzurhvbv?user=73474&ntc=6119103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119103?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nyy99ntd9cejf?user=73474&ntc=6119502
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119502?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل هروا  ییامیش  دوک  تکرش   B پیت سنالوبمآ  وردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  دصتفه  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  7676   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

BB پیت   پیت سنالوبمآ   سنالوبمآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 200 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tmm5bs3u8yv3x?user=73474&ntc=6118151
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  15 فلتخم =) یاهزیاس  رد   ) تقوم مسیرونآ  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  اه 03134912315  زیاس  یگنهامه 

1101004601000395 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

PETER LAZIC یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   S.65.250T دک  mm 9 زیاس میناتیت  سنج  یزغم  تقوم  لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
نیبم بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PETER LAZIC GMBH هدنزاس عجرم 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  / تلاصا بسچرب  یاراد  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  اه 03134912315  زیاس  یگنهامه 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقوم تقوم مسیرونآ   مسیرونآ سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 55
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30 فلتخم =) یاهزیاس  رد   ) یمئاد یزغم  مسیرونآ  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  اه 03134912315  زیاس  یگنهامه 

1101004601000394 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

PETER LAZIC یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   S.65.711T دک  mm 4 زیاس میناتیت  سنج  یزغم  یمئاد  لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
نیبم بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PETER LAZIC GMBH هدنزاس عجرم 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  / تلاصا بسچرب  یاراد  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  اه 03134912315  زیاس  یگنهامه 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمئاد یمئاد یزغم   یزغم مسیرونآ   مسیرونآ سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 66
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هب هتسباو  راوختشر  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تساوخرد  مرف  راوختشر  تشادهب  هکبش  رد  لیوحت  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000036 زاین :  هرامش 

راوختشر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  شجنس  رلک  هدنزاس  عجرم   g 10 یددع هتسب 100   DPD یجنسرلک صرق  فرعم  الاک :  مان 

هتسب 450 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب هتشادار   k و na یشهاک  - اپورا  ce وزیا 13485 و  fda هیدیات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک 2004

1101095544000060 زاین :  هرامش 
دنوامد نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ایمیک تازیهجت  درواهر  هدننک  هضرع  عجرم   Easy Lyte Na/K یتراجت مان  میساتپ  میدس  لدم  دک 2004   easy light یمیشویب روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب هتشادار   k و na یشهاک  - اپورا  ce وزیا 13485 و  fda هیدیات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 2004

3971886131 یتسپ :  دک  دنوامد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدیمهف  دیهش  یتشهب خ  دیهش  راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76314441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23524845-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DPDDPD  یجنسرلک یجنسرلک صرق   صرق فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 77

20042004 دکدک   .دشاب   .دشاب هتشادار   هتشادار   kk وو     nana یشهاک   یشهاک  - - اپورا اپورا   cece وو     1348513485 وزیا   وزیا   fdafda هیدیات   هیدیات ناونع : : ناونع 88
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسرامیب  هاگشیامزا  یفرصم  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل 

1101093535000235 زاین :  هرامش 
نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط زآ  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LM100 لدم لولحم  ییاجهباج  دربراک  یهاگشیامزآ  رلپمس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  الاو  دشاب  تسیل  قبط  مالقا 

تسیمازلا سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  هعارا 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70 

09132483227

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LM100LM100 لدم   لدم لولحم   لولحم ییاجهباج   ییاجهباج دربراک   دربراک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رلپمس   رلپمس تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 99
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تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیش دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000183 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یس یو  یپ  دیسا  دض  نف  دیسا و  دض  مامت  عافترا 220  ضرع 75 و  لوط 120 و  ییایمیش  دوه  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.تفریج هاگشناد  لحم  رد  بصن  لیوحت و  دعب  یراک  زور  یلا 20  تخادرپ 15  یمسر  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش دوه   دوه ناونع : : ناونع 1010
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.ددع  ازیالا 0 1 B12- ددع دادعت 10  T- UPTAKE ازیالا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001145 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دماسآ رف  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ml 100 ییاوقم هبعج   VB12112 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   B12 نیماتیو صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نایسراپ
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Elisa دیئوریت  T-uptake تیک الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس 
هتسب 10 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  ههام - باسح 2  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   11 هتسب   هتسب   ElisaElisa دیئوریت   دیئوریت   T -uptakeT-uptake تیک   تیک -- B12B12 نیماتیو   نیماتیو صیخشت   صیخشت تیک   تیک 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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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 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

6118206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تشک  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000608 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 50 یا هشیش  لایو  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

لایو 2,000 دادعت : 
1401/10/26 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

رثوک 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 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  رثوک  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000132 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب تخادرپ   - یکشزپ تازیهجت  نامزاس  یاه  هیدات  هیلک  ندوب  اراد   - هناماس رد  تاصخشم  اه و  زوجم  هیلک  رکذ  اب  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  سانشراک 4  دات  مامتا و  زا 

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: 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 تشک   تشک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1212

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیبرد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091354000062 زاین :  هرامش 

دنزاش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات و هدننک  هضرع  عجرم  نمکاپ  یتراجت  مان   bar 5 راشف  Lbs\hr 150000 تیفرظ  PDR-150 لدم یجرب  روتیرا  ید  یتعنص  ادز  اوه  هاگتسد  الاک :  مان 

نمکاپ ینامتخاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861759991 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - کارا هداج  رتمولیک 1  - دنزاش دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224120-086  ، 38223810-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223550-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6118231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 5 امسالپ جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000288 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   LOWTEM یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   S 150 لدم  Lit 150 تیفرظ یکشزپ  امسالپ  رزیالیرتسا  فرصم  رابکی  جیرتراک  الاک :  مان 

سمش هوژپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LOWTEM
ددع 5 دادعت : 

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

هام 3 ات تخادرپو  تکرشاب  اهلاسرا  هنیزه   . دشاب هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد لیوحت   لیوحت ناونع : : ناونع 1414

ددع ددع 55 امسالپ امسالپ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000833 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نوخ تشک  طیحم  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نوخ   نوخ تشک   تشک طیحم   طیحم 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 :
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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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  اب  زیاس 3  یکشزپ  تروک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم   KAI دنرب

1101030577000458 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج   mm 3 فرصم رابکی  یتسوپ  تروک  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

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

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دات   دات دروم   دروم   KAIKAI دنرب   دنرب ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت اباب   زیاس  33   زیاس یکشزپ   یکشزپ تروک   تروک ناونع : : ناونع 1717
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا هناماس  رد  دراد  قباطت  الماک  هدش  هئارا  تاصخشم  هک  یتروص  رد   2 دشابیم -  هام  ود  دودح  هدکشناد  تخادرپ  طیارش  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب لخاد  دیلوت  طقف  هاگتسد  دامرفب 3  تمیق 

1201090360000027 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نفلت 02186126205 رتیل .  تیفرظ 200 دارگیتناس  هجرد  هداتسیا 80 -  رزیرف  پید  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهد لیوحت  هیدات  ذخا  زا  دعب  تشادهب  هدکشناد  هب  یراک  زور  تدم 3  فرظ  دشاب و  هتشاد  دوجوم  ار  هاگتسد  دیاب  تکرش   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42933270-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرکا لوسر  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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTS دنرب CRP-D DIMER تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000151 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
PTS دنرب CRP-D DIMER تیک - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  63 دادعت : 

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

ددرگ میظنت  ههام  9 تخادرپ ساسارب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد  -  - 8080 هداتسیا   هداتسیا رزیرف   رزیرف پید   پید ناونع : : ناونع 1818

PTSPTS دنرب دنرب CRP-D DIMERCRP-D DIMER تیک تیک ناونع : : ناونع 1919
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.ددع  10 ازیالا تیک  ( DNA(CHECK .ددع ازیالا 10 تیک  ( RNA(CHECK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001147 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   ds-DNA تیک الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.یحایم 09169188922و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ازیالا ازیالا تیک   تیک ( ( DNA(CHECKDNA(CHECK ازیالا   - - ازیالا تیک   تیک ( ( RNA(CHECKRNA(CHECK ناونع : : ناونع 2020
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا بطار  کسام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000297 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  ریغ  هتسب  یکشزپ  نژیسکا  طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نابآ بط  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  اطان  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 160 زیاس لاسگرزب  الوناک  نژیسکا  لازان  هلول  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدنزاس  عجرم   OMA2 دک بط  ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 16 زیاس لاسگرزب  راد  گب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

یددع نتراک 100  یدنب  هتسب  عون  بط  ناژوف  یکشزپ 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  لدم 41404200  لاسگرزب  کسام  اب  رزیالوبن  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا بطار   بطار وو   کسام   کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هارمه  هب  رفص  یالاب  رفص و  ریز  هناخ  درس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس و  ارجا   . دش اب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالغ سدنهم   09113267544 تساوخرد

1101006020000110 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ییانشور عیانص  یتراجت  مان  زاسهب  لدم   Lit 60 تیفرظ کیتاتسا  ورتکلا  گنر  اب  یدالوف  سنج  یمومع  یاهاضف  رباعم و  رد  هدافتسا  لباق  هلابز  لطس  الاک :  مان 
دهشم زاگ  لیتسا  هدننک  هضرع  عجرم  دهشم  زاگ  لیتسا  هدنزاس  عجرم  اضرلا  نبا  انشور 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیب  اهاگتسد  یربراب  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع یاهاضف   یاهاضف وو   رباعم   رباعم ردرد   هدافتسا   هدافتسا لباق   لباق هلابز   هلابز لطس   لطس رفص - - رفص یالاب   یالاب وو   رفص   رفص ریز   ریز هناخ   هناخ درس   درس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ارجا   ارجا ناونع : : ناونع
یدالوف یدالوف سنج   سنج

2222
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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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  مارگویب  یتنآ  یاه  کسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000968 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک شیدنا  امزآ  امراک  زیهجت  هعسوت و  هدنزاس  عجرم  امراک  یتراجت  مان  یددع  بویت 30  صرق  لکش  یهاگشیامزآ  مارگویب  یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

Tetracycline لدم شیدنا  امزآ  امراک  زیهجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 36 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتاب الاک  دشدهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک   _ یتسویپ لیاف  قبط  تساوخرد  _ مارگویب یتنآ  یاه  کسید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسزیمازلا تلاصاو  دمیآ  نتشاد  دشاب  دیاب  هاگشیامزآ  سانشراک 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مارگویب   مارگویب یتنآ   یتنآ یاه   یاه کسید   کسید ناونع : : ناونع 2323

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 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

6118394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  دهاش  تست  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  / ههام هس  هیوست  / الاک

1101092378000992 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

هبعج 1 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  / تسویپ تسیل  قبط  دهاش  تست  عاونا   :: 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

تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب وو   ربمان   ربمان تالتال   ،، IRCIRC  دکدک // دشاب دشاب دمدم   یآیآ   ردرد   الاک   الاک وو   تکرش   تکرش // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دهاش   دهاش تست   تست عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح // ههام ههام هسهس   هیوست   هیوست // الاک الاک

2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  روتیکینویماک  دلیف  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001051 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   PERIPHERAL VISION INC هدنزاس عجرم   H069 لدم یمیشویب  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Maintenance یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
تس 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ داهنشیپ  دنراد  رارق  تفن  ترازو   AVL تسرهف رد  هک  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا  اهالاک 

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

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتیکینویماک   روتیکینویماک دلیف   دلیف یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2525
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع ازیالا 5  CA125 وددع ازیالا 5  ANTI -CCP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001146 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CA125 یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ازیالا  شور  هب  یتست  عون 96   CA تیک الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   Anti-CCP تیک الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.یحایم 09169188922و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    . . ددع ددع 55 ازیالا   ازیالا   CA125CA125 وددع وددع 55 ازیالا   ازیالا   ANTI  -CCPANTI  -CCP ناونع : : ناونع 2626
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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 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

6118454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5   FREE PSA تیک / ددع دادعت 20   PSA تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000991 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  ییاوقم  هبعج  روزیلانآوتا  ونمیا  دربراک  سناسنیمول  یمکورتکلا  لاتوت   PSA تیک الاک :  مان 

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

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربمان و تال  ،IRC دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 5   FREE PSA تیک / ددع دادعت 20  لآ  هدیا   PSA تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب 

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

FREE PSAFREE PSA  تیک تیک - -   PSAPSA  تیک تیک ناونع : : ناونع 2727
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیلبا ترامسا  روشاگیل و  متسیس  هب  زهجم  رتوکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000168 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   VLLS10 لدم لباترپ  روشاگیل  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هجوت  افطل  .تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  تاحیضوت 

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

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

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیلبا نشیلبا ترامسا   ترامسا وو   روشاگیل   روشاگیل متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم رتوکورتکلا   رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828
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ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ کولب  مال و  یناگیاب  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000216 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIP یتراجت مان   510x458x130 mm زیاس تفاب  کولب  یرادهگن  تنیباک  الاک :  مان 

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

سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIP یتراجت مان   510x458x130 mm زیاس مال  یرادهگن  تنیباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ لاور  قبط  هیوستدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگیم  تدوع  ندوب  بویعم  تروص  رد  دشاب  ناتسرامیب  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقشوخ  09151811658 دوش ) همیمض  امتح  سامت  نفلت  روتکاف و  شیپ   ) دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  لصا  دشابیم  هاگشناد 

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

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتاپ یژولوتاپ کولب   کولب وو   مالمال   یناگیاب   یناگیاب لیاف   لیاف ناونع : : ناونع 2929
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یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  کی   cystain Pl Absolute p تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05-5002

1101092344000156 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

تایح انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   QIAGEN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library Kit تیک الاک :  مان 
لدم 180475 شناد 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب  کی   cystain Pl Absolute p :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05-5002

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cystain Pl Absolute pcystain Pl Absolute p ناونع : : ناونع 3030
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROJE(DNALL PLUS KIT)100 PREPS جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000409 زاین :  هرامش 

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

ددع  15 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 64112308  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROJE(DNALL PLUS KIT) 100  PREPSROJE(DNALL PLUS KIT) 100  PREPS جارختسا   جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 3131
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   . دوش رکذ  سامت  هرامش  دشاب  یناریا  الاک  دهد  هئارا  ربتعم  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هباشم  یتساوخرد 

1101006020000111 زاین :  هرامش 
رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت نایک  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NOBEL MEDICAL یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   mm 50 زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 
نارایدهم

ددع 4,800 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  صخشم  هدنرب  دورتکلا  تست  تروص  رد  طقف  دشابیم  شزرو  تست  هاگتسد  یارب  ورتکلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا  . . دوش دوش رکذ   رکذ سامت   سامت هرامش   هرامش دشاب   دشاب یناریا   یناریا الاک   الاک دهد   دهد هئارا   هئارا ربتعم   ربتعم یسیس   رارا   یایا   دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد شورف   شورف زوجم   زوجم دشاب   دشاب دمیآ   دمیآ ردرد   تکرش   تکرش ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا هباشم   هباشم یتساوخرد   یتساوخرد

3232
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2ME-G6PD- لاگنبزر  - یا هلول  تیار  - کیتر - نوخ تشک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000153 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
2ME-G6PD- لاگنبزر  - یا هلول  تیار  - کیتر - نوخ تشک  - 

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

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

ددرگ میظنت  ههام  تخادرپ 9  ساسارب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ME-G6PDME-G6PD-- لاگنبزر لاگنبزر  - - یایا هلول   هلول تیار   تیار -- کیتر کیتر -- نوخ نوخ تشک   تشک ناونع : : ناونع 3333
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1   Insize1189-200B(0.01 تقد ) یلاتیجید عاعش  یریگ  هزادنا  سیلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  insize یعاعش (7mm-910mm جنر ) یلاتیجید عاعش  یریگ  هزادنا  سیلوک 

1101001469001331 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بایدر هشیمه  سایقم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TESA یتراجت مان   mm 200-26 زیاس رایش  یریگ  هزادنا  لاتیجید  سیلوک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1   Insize1189-200B(0.01 تقد ) یلاتیجید عاعش  یریگ  هزادنا  سیلوک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 1  insize یعاعش (7mm-910mm جنر ) یلاتیجید عاعش  یریگ  هزادنا  سیلوک 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عاعش عاعش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا سیلوک   سیلوک ددع   ددع   11 دادعت   دادعت   Ins ize1189-200BIns ize1189-200B(( 0 .0 10 .0 1 تقد تقد )) یلاتیجید یلاتیجید عاعش   عاعش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا سیلوک   سیلوک ناونع : : ناونع
ددع ددع 11 دادعت   دادعت   ins izeins ize یعاعش   یعاعش (( 77mm-910mmmm-910mm جنر جنر )) یلاتیجید یلاتیجید

3434
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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 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

6118594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دهاش  تست  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000993 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 250  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  راد  بسچ  تشپ  سالک 4  راخب  ییایمیش  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 
هبعج 1 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  / تسویپ تسیل  قبط  دهاش  تست  عاونا   :: 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

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ( JENA  ) انی روفلوس  لاتوت  هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000401 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناگدنیآ ناژور  هشیدنا  نایک  هدننک  هضرع  عجرم  یراجت  مان  دقاف   TS168G لدم روفلوس  لاتوت  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ( JENA  ) انی روفلوس  لاتوت  هاگتسد  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315108-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دهاش   دهاش تست   تست عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3535

(( JENAJENA  ) ) انی انی روفلوس   روفلوس لاتوت   لاتوت هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636
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تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

6118633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  21 دادعت لدم   BI 97150 نلآ شلو  پوکسوملاتفآو  پوکیوتا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091222000057 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج   B1 لدم 97150 –  پوکسوملاتفا  پوکسوتا و  تس  الاک :  مان 

تس 21 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

 . دیهدب تمیق  ار  هدش  هتساوخ  یالاک  دک  طقف   . تسا هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلآ نلآ شلو   شلو پوکسوملاتفآو   پوکسوملاتفآو پوکیوتا   پوکیوتا تستس   ناونع : : ناونع 3737
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نادبنگود همیکح  یب  یب  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

6118643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ناریا تخاس  هلاناک  نامیدس 10  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ دیق  روتکافرد  irc

1101030090000420 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط زآ  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ESR 2010 لدم یهاگشیامزآ  نامیدس  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموصعم 09171490483 یاقآ   : هاگشیامزآ لوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جردروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 
 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 

دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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   1010 نامیدس   نامیدس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6118714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ** دشابیم تسویپ  هگرب  طقف  رظن  دم   ** دشابیم تسویپ  هگرب  هب  یهاگشیامزآ  مالقا  اه و  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003396 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IRC دک تلاصا و  بسچرب  یارادالاک   - IMED وضع  - دوش هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش صخشم  دنرب  دشاب 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  زامیش  ییایمیش  یهاگشیامزآ  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003849000026 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رارک هدننک  هضرع  عجرم  رارک  هدنزاس  عجرم  لدم 1104   70x150 cm زیاس یقرب  هشیش  ژویفیرتناس و  نف  اب  یهاگشیامزآ  ییایمیش  دوه  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  زور  هنیزه 20 تخادرپ  ، دشاب یتناراگ  یاراد  هاگتسد  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگتسد  لاسرا  هنیزه  ، هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدهاز رتکد  09141903947 .دامرف دیق  هدوزفا  شزرا  نودب  ار  اهتمیق  دوش ، دیق  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ، سانشراک دیئات  لیوحت و 

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

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

33510140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 **  ** دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب طقف   طقف رظن   رظن دمدم    **  ** دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا وو   اهاه   تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زامیش   زامیش ییایمیش   ییایمیش یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ دوه   دوه ناونع : : ناونع 4040
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   HSV PCR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000429 زاین :  هرامش 

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

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

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یتسویپ تساوخرد  قبط  تالغ  یزیمور  جنس  تبوطر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091558000066 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SHAW METERS هدنزاس عجرم   SHAW یتراجت مان   SDH لدم لاتیجید  جنس  تبوطر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زور  زا 20  دعب  لک  هرادا  نیا  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  هنیزه  / دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تروسک  هیلک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا.ددرگیم 

1356667876 یتسپ :  دک  زربلا ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  تکرش  یئوچک  نادنز  بنج  یئوجک  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36621090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36621090-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HSV PCRHSV PCR ناونع : : ناونع 4141

تالغ تالغ یزیمور   یزیمور جنس   جنس تبوطر   تبوطر ناونع : : ناونع 4242
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتتک 16 نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003097 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتتک 16 نشکاس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18 تکردیل )  ) نیال لایرترآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000862 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   MAQUET یتراجت مان   HBF بلق یحارج  لایرترآ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 رتتک   رتتک نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 4343

1818 تکردیل ) ) تکردیل  ) ) نیال نیال لایرترآ   لایرترآ ناونع : : ناونع 4444
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایسالگ کیتسا  - کیردیرلک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000664 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
MERCK هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK یتراجت مان   Lit 2/5 یا هشیش  یرطب  دک 100314  دصرد  صولخ 37  عیام  دیسا  کیردیرلک  الاک :  مان 

امزآ رهپس  شیدنا  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم 
یرطب 1,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نازوهب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یکیتسالپ  هکشب  عیام  دیسا  کیتسا  لایسالگ  الاک :  مان 

مرگولیک 30 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605949-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لایسالگ لایسالگ کیتسا   کیتسا -- کیردیرلک کیردیرلک ناونع : : ناونع 4545
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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 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

6118915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیئات  دروم  یناریا  دنربو  هباشم  دک  ناریا  اب  زکرم  زاین  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000871 زاین :  هرامش 

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

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   دیئات   دیئات دروم   دروم یناریا   یناریا دنربو   دنربو هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   زکرم   زکرم زاین   زاین قبط   قبط ناونع : : ناونع 4646
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000610 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   Single DPT یتراجت مان   T100209A لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک  یکت  فرصم  رابکی  رسویدسنارت  ماد و  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هیدات  لاوس و  هنوگره  تهج  ... b9 لدم تداعس  یتایح  میالع  گنیروتینام  ibp طبار لباک  هارمه  هب  رسویدسنارت  ماد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  ادودح 4  تخادرپ  دیشاب  طابترا  رد   09157139881

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

هوکداوس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گپ  رب  کی  هارمه  هب  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  گرب  هس  رد  بآ  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095130000012 زاین :  هرامش 

هوکداوس نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا گپ  رب  کی  هارمه  هب  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  گرب  هس  رد  بآ  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  27 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا مالعتسا  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  مرف  اب  الاک  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم

4791637837 یتسپ :  دک  یندب ،  تیبرت  هرادا  بنج  هوکداوس  ناردنزام  هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42421801-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42421801-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنارت رسویدسنارت وو   ماد   ماد ناونع : : ناونع 4747

مالعتسا مالعتسا گپگپ   ربرب   کیکی   هارمه   هارمه هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب هسهس   ردرد   بآبآ   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000892 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یعراز 09171907394 مناخ  سانشراک :  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 4949
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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 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

6119014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دیرخ  تیولوا  هدش - باختنا  هباشم  دک  ناریا  هدش -  تساوخرد  متیآ  یتسویپ و 53  هگرب  قبط 6  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد

1101091290000084 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 2 فرظ یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
ناشفا راهب 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  ، یتساوخرد مالقا  هیلک  تهج  تازج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور 45 هیوست - تسیمازلا ، راب لیوحن  ماگنه  هاگشیامزآ  سانشراک  دات  - تسیمازلا ، یتساوخرد دراوم  کت  کت  تهج  لوصحم  شورف  دم  یآ  کرادم 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000427 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ ههونیس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORDINA هدنزاس عجرم   A6615 لدم  Lit 700 تیفرظ یکشزپ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دامرف .  لصاح  سامت  هرامش 07152112713  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cccc   22 فرظ   فرظ یژولوتامه   یژولوتامه نوخ   نوخ لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 5050

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیچ هتوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000659 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
INTERLAB هدنزاس عجرم   ISOLAB یتراجت مان   M45-13-038 لدم یهاگشیامزآ  دربراک   ml 30 تیفرظ ینیچ  سنج  هتسد  نودب  هتوب  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  . LABORATUAR URUNLERI SAN.TIC.A.S
ددع 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605949-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   HLA B51 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000430 زاین :  هرامش 

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

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

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیچ ینیچ هتوب   هتوب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

HLA B51HLA B51 ناونع : : ناونع 5353
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000612 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگره  تروص  رد   ... تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  نامرد  ایحا  تکرش  کدم  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب سامت  رد  یرهبا  سدنهم  یاقا  پاستاو  هرامش 09157139881 اب 

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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش گنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000613 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMS یتراجت مان   LITHOCLAST 2 لدم یمادنا  نورد  یژولورا  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم  تروص  لاور  قبط  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب پورپ  ددع  راهچ  سیپ و  دنه  ددع  ود  یاراد  هاگتسد 

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

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5454

نکش نکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابیات  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6119138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتورتیو دایتعا  مدع  یتست  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000072 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا یتیگ  نایسراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  تست  روکیدم  یتراجت  مان  یراون  راردا  هنومن  اب  نیماتفمآ  هب  دایتعا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  کتورتیو -  دایتعا  مدع  یتست  هس  اب  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  دوش  تسویپ 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتورتیو کتورتیو دایتعا   دایتعا مدع   مدع یتست   یتست هسهس   ناونع : : ناونع 5656
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازان یفرصم  چات  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000891 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ 09171924354 رتکد  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییازان ییازان یفرصم   یفرصم چات   چات ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 5757
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ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردروتکاف شیپ  هئارا  --- ددع دادعت 52  F7-XB3/5 (- ددع دادعت 210  3/5F7-JR (--) ددع دادعت 124  F6-JR4 رتتک گنیدیاگ   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس 

1101092789000264 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتتاک گنیدیاگ  رتتاک  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CL6JL35 زیاس  Orien Guiding Catheter لدم یتسالپویژنآ  رتتاک  گنیدیاگ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
اینامراک تراجت  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیروا  یتسالپ  ویژنآ 

نتراک 386 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردروتکاف ردروتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا --- --- ددع ددع   5252 دادعت   دادعت F7-XB3/5F7-XB3/5 (-(- ددع ددع   2 102 10 دادعت   دادعت 3/53/5 F7-JRF7-JR (--) (--) ددع ددع   124124 دادعت   دادعت F6-JR4F6-JR4 رتتک رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ )) ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس

5858

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

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

زا 200 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t74k65x2qpsle?user=73474&ntc=6119157
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119157?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد 28913- جردنم  تاصخشم  قباطم  ینتب  هلول 40  یزلف  بلاق  ددع  نآ و 5  تاقلعتم  اب  زاس  کولب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام طاسقا 2  تخادرب  طیارش  اب  یتسویب  ریوصت   1401/10/12

1101005097000064 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دارآ ناسانش  امزآ  هدننک  هضرع  عجرم   MYR یتراجت مان  لدم 8437014497052  یسانش  بیسآ  هاگشیامزآ  ینیفاراپ  کولب  هیهت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

ریوصت تساوخرد 1401/10/12-28913  جردنم  تاصخشم  قباطم  ینتب  هلول 40  یزلف  بلاق  ددع  نآ و 5  تاقلعتم  اب  زاس  کولب  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک سامت 09111439226  یرادرهش  هب  مالقا  لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب  طیارش  اب  یتسویب 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بیسآ بیسآ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ینیفاراپ   ینیفاراپ کولب   کولب هیهت   هیهت هاگتسد   هاگتسد ینتب - - ینتب   4040 هلول   هلول یزلف   یزلف بلاق   بلاق ددع   ددع   55 وو   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   زاس   زاس کولب   کولب هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
یسانش یسانش

5959
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030128000255 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوق یوق راشف   راشف پمپ   پمپ ولو   ولو وو   تیک   تیک هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 6060
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   MS 2125 B لدم رتویپماک  هب  لاصتا  لباق  پملکو  هاگتسد  کی   GPs 1072 B لدم پوکسلیسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000107 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
PEAKMETER TECHNOLOGY ASIA هدنزاس عجرم   PEAKMETER یتراجت مان   PM2018A لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید   AC رتم پملک  الاک :  مان 

اریو روآ  نف  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY LIMITED
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GW INSTEK هدنزاس عجرم   GW INSTEK یتراجت مان   GDS-1074B لدم  MHz 70 لاناک راهچ  پوکسولیسا  الاک :  مان 

کینورتکلا اکرآ  کین  نایار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  یتناراگ  رکذ  اب  تساوخ  رد  قبط  روتکاف  شیپ  دشاب 3 - یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشاب 2 - یم  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09141020193 -- 04133458144 دنمشوه سدنهم  سانشراک  هرامش   ---- دوب دهاوخ  یراک  زور  هاگشناد 20  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هجو  - 4 ددرگ

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق پملکو   پملکو هاگتسد   هاگتسد کیکی     GPs 1072  BGPs 1072  B لدم لدم پوکسلیسا   پوکسلیسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  / یکیرتکلا ریژآ  نادرگ و  غارچ  ناونع : 

14013930 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( متیآ 4  ) یهاگشیامزآ مالقا  ناونع : 

14014082 مالعتسا :  هرامش 
ینابیتشپ ژاتنوم و  یاهنلاس  ییایمیش  داوم  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا ریژآ   ریژآ وو   نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6262

(( متیآ متیآ 44  ) ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 200 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rulfzw6lnhd9d?user=73474&ntc=6119251
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119251?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tqhr6mcuy6r74?user=73474&ntc=6119259
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119259?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رلک شجنس  لولحم  ناونع : 

14014084 مالعتسا :  هرامش 
ینابیتشپ ژاتنوم و  یاهنلاس  ییایمیش  داوم  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رلک شجنس  ردوپ  ناونع : 

14014088 مالعتسا :  هرامش 
ینابیتشپ ژاتنوم و  یاهنلاس  ییایمیش  داوم  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلک رلک شجنس   شجنس لولحم   لولحم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464

رلک رلک شجنس   شجنس ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6565
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دهشم ود  هرامش  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ود  هرامش  تشادهب  زکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحتدشابیم  تسویپ  کرادم  همیمض  یهاگشیامزآداوم  ملق  35 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام باسح 4 هیوست  یردیح  یاقآ  ینف 09153070379

1101090908000067 زاین :  هرامش 
دهشم ود  هرامش  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روپناریا دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  نومزآ  سراپ  یتراجت  مان   ml 100 یلایو هبعج 5  یدنب  هتسب  عون  عیام  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هکرابم

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  ود  هرامش  تشادهب  زکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحتدشابیم  تسویپ  کرادم  همیمض  یهاگشیامزآداوم  ملق  35 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام باسح 4 هیوست  یرادباسح  روتسد  یط  یردیح  یاقآ  09153070379

9153913153 یتسپ :  دک  تدحو ،  کراپ  بنج  تدحو -  راولب  یادتبا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33653000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33648789-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lzx890 ینف هرامش  که 1200 روسنس   ph دورتکلا ناونع : 

14014172 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نوخ   نوخ زکولگ   زکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 6666

lzx890lzx890 ینف ینف هرامش   هرامش 12001200 کهکه   روسنس   روسنس   phph دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 6767
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 4 تروصب  لاسگرزب  بل  کت  تیلپو  رتوک  ملق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000233 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هسیک   E0560 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PAI لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب بلبل   کتکت   تیلپو   تیلپو رتوک   رتوک ملق   ملق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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 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

6119295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000297 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس راگن  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   AMVAJ NEGAR یتراجت مان   Negar A210 لدم هلاناک  یکشزپ 12  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6969
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا  ) ددرگ یراذگراب  هناماسردو  لیمکت  یتسویپ  مرفو  تاصخشم  اشهاوخ  -  Indirect Ophthalmoscop Omega 600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسیمازلا ینف  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ 

1201090011000301 زاین :  هرامش 
ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ینف تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   ) ددرگ یراذگراب  هناماسردو  لیمکت  یتسویپ  مرفو  تاصخشم  اشهاوخ  -  Indirect Ophthalmoscop Omega 600 - 
 ( تسیمازلا

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

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

تدوع بسانم  تیفیک  مدعو  دیئات  مدع  تروصرد  / طوبرم ناسانشراک  دیئاتو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   / تشادهب ترازو  هیدیئات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلکو  دش  دهاوخ  هداد 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا   هئارا  ) ) ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماسردو   هناماسردو لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ مرفو   مرفو تاصخشم   تاصخشم اشهاوخ   اشهاوخ - -   I ndirect Ophthalmoscop Omega 600Indirect Ophthalmoscop Omega 600 ناونع : : ناونع
 ( ( تسیمازلا تسیمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم رکذ   رکذ اباب   روتکاف   روتکاف
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ناگیاپلگ نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویکو یرپ  کیتاموتا  مامت  یرتیل  والکوتا 300  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092302000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مویکو یرپ  کیتاموتا  متمت  یرتیل  والک 300  وتا  هاگتسد  - 

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

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

تخادرپ هوحنو  تعافش 09399613199  سدنهم  اب  ینف  تاعالطا  تهجودشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  شزومآو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمثیم مناخ   03157422322 هرامشب

8771763391 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57241020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57241580-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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 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

6119432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  عومجم  تمیق  تسویپ  قبط  فرعم  درادناتسا و  لولحم  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000197 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هدننک  هضرع  عجرم   SUPELCO یتراجت مان   ml 100 یرمیلپ یرطب  یدنب  هتسب  عون   ICP صوصخم زیلانا  دربراک  یرصنع  دنچ  درادناتسا  لولحم  الاک :  مان 

فیرش یامزآ 
یرطب 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  تنواعم  برد  ات  لاسرا  الاک و  لمح.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  .دیهدب  تمیق  الاک  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویکو مویکو یرپ   یرپ کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یرتیل   یرتیل   300300 والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

دوش دوش هداد   هداد عومجم   عومجم تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ قبط   قبط فرعم   فرعم وو   درادناتسا   درادناتسا لولحم   لولحم افطل   افطل تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7272
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ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد روتکاف  شیپ  هئارا   -- دشابیم زاین  ددع  دادعت 171 F6-JR3/5 --- دادعت 124 F6-JL4 --- دادعت 257 F6-JL3/5 رتتک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسیمازلا هناماس 

1101092789000265 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتتاک گنیدیاگ  رتتاک  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CL6JL35 زیاس  Orien Guiding Catheter لدم یتسالپویژنآ  رتتاک  گنیدیاگ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
اینامراک تراجت  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیروا  یتسالپ  ویژنآ 

نتراک 552 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا  --  -- دشابیم دشابیم زاین   زاین ددع   ددع 171171 دادعت   دادعت F6-JR3/5F6-JR3/5 --- --- 124124 دادعت   دادعت F6-JL4F6-JL4 --- --- دادعت  257257 دادعت F6-JL3/5F6-JL3/5 رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع
-- تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس
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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 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

6119449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یراوید  لارتناس  نشکاس  رتمولف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000303 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  انام  شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RTM3 لدم نژیسکا  رتمولف  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TS-1000 لدم یکشزپ  نشکاس  روتالوگر  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

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

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یراوید   یراوید لارتناس   لارتناس نشکاس   نشکاس وو   رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 7474
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دیحوت ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ نینچمهو   imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام تخادرپ 3  .cm 8 زیاس جیگ 20 تک  ردیل  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا  IRC دک هارمه  روتکاف  شیپ 

1101093727000429 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   20Gx8 cm زیاس  SAC-00820 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرمیات -uf لدم - یرتیل 55- اوه نویسالوکریس  تهج  نف  یاراد  - رادرمیاتو لاتیجید  یهاگشیامزآ  نوآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020027000083 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کادآ دید  ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MEMMERT هدنزاس عجرم   UN55 لدم یهاگشیامزآ  نوآ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم عوجرمالاک  هدشرکذ  ینف  تاصخشماب  تقباطم  مدع  تروصرددشاب  یمن  لوبقدروم  هباشم  یالاکو  دشاب  یتساوخرددک  ناریا  قباطم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامشابزاین 09133998755 تروصرددوش 

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..cmcm  88 زیاس   زیاس 2020 جیگ   جیگ تکتک   ردیل   ردیل رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 7575

رادرمیات رادرمیات -- ufuf لدم لدم -- یرتیل یرتیل 5555 -- اوه اوه نویسالوکریس   نویسالوکریس تهج   تهج نفنف   یاراد   یاراد -- رادرمیاتو رادرمیاتو لاتیجید   لاتیجید یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نوآ   نوآ ناونع : : ناونع 7676

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 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

6119504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا پوکسوگنرال  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000300 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایاد  اسرون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامرد  نایاد  اسرون  هدنزاس  عجرم   NVLS-01 لدم وئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسورکیم 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000219 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

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

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ لاور  قبط  هیوستدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگیم  تدوع  ندوب  بویعم  تروص  رد  دشاب  ناتسرامیب  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقشوخ  09151811658 دوش ) همیمض  امتح  سامت  نفلت  روتکاف و  شیپ   ) دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  لصا  دشابیم  هاگشناد 

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

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا پوکسوگنرال   پوکسوگنرال وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 7777

ددع ددع   30003000 تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 7878
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزا  یفرصم  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000154 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامزا  یفرصم  دراوم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ملق  13 دادعت : 

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

ددرگ میظنت  ههام   9 تخادرپ ساسارب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع  1 روتلاومیس وددع  کش 1 ورتکلا  روتاربیلاک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001035 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ecg روتالومیس کش و  ورتکلا  روتاربیلاک  رتست  - 

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

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

دیلوت تروص  رد  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09101772738 سانشراکو  دیرخ 09175676745 سانشراک  دوش  یراذگ  تمیق  یناریا  لخاد 

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

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم دراوم   دراوم ناونع : : ناونع 7979

روتلاومیس روتلاومیس وددع   وددع 11 کشکش   ورتکلا   ورتکلا روتاربیلاک   روتاربیلاک رتست   رتست ناونع : : ناونع 8080
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   221221 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یددع 40 نژیسکا 12 زاگ  تلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000465 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ییالم دادقح  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  تلاپ   m 6 لوط  mm 2 زیاس یدالوف  ینامتخاس  یطوق  لیفورپ  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هام  تخادرپ 6  طیارش 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

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

mmmm  22 زیاس   زیاس یدالوف   یدالوف ینامتخاس   ینامتخاس یطوق   یطوق لیفورپ   لیفورپ -- یرتیل یرتیل 4040 یددع   یددع 1212 نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ تلاپ   تلاپ ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6118163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  رامیب  رس  یالاب  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000349 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت راسرف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FME یتراجت مان   FT16IR لدم یرتسب  شخب  دربراک  رامیب  رس  یالاب  یناتسرامیب  لوسنک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  طیارش  هنومن و  قبط  کسام  رتلیف  ددع  دیرخ 4000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000444 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ناشخرد  باتفآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PF-1A ضیوعت لباق  کسام  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617919144 یتسپ :  دک  یقودصدیهش ،  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33742190-034  ، 32117746-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117726-034 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رامیب   رامیب رسرس   یالاب   یالاب لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 8282

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   هنومن   هنومن قبط   قبط کسام   کسام رتلیف   رتلیف ددع   ددع   40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 200 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l89tz4dcmp6b3?user=73474&ntc=6118163
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118163?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5tlxxlzw7xtyv?user=73474&ntc=6118164
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118164?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یژولوتاپ  بسچو  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000152 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یژولوتاپ  بسچو  غیت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  70 دادعت : 

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

ددرگ میظنت  ههام  9 تخادرپ ساسارب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352539-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: 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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  رامیب  رس  یالاب  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000308 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یژولوتاپ   یژولوتاپ بسچو   بسچو غیت   غیت ناونع : : ناونع 8484

رامیب رامیب رسرس   یالاب   یالاب لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 8585

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 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

6118171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش یرازگ  راب  هناماسرد  شورف  دحاو  هرامشودنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ددع  لاسگرزب 360 راد  گب  فافش  یموطرخ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101005929000289 زاین :  هرامش 
نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   BS3-A لدم گب  هفاضا و  هلول  اب  لاسگرزب  فافش  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
زارآ تمالس  اکرآ  هدنزاس  عجرم  زارآ  تمالس  اکرآ 

تس 360 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ات 3 تخادرپو  تکرش  اب  اهلاسرا  هنیزه  .دشاب  هتشدار  ناتسرامیب  دمیآ و  زا  هیدات  یاراد  تکرش  دشاب و  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

 . . دوش دوش یرازگ   یرازگ راب   راب هناماسرد   هناماسرد شورف   شورف دحاو   دحاو هرامشودنرب   هرامشودنرب هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ.ددع   شیپ.ددع 360360 لاسگرزب   لاسگرزب راد   راد گبگب   فافش   فافش یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا

8686

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

6118172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000104 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 12,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

دام تمالس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MICROFLEX یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  یدیرو  قیرزت  یجنران  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

 . دشاب یم  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  اب  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

تکویژنآ تکویژنآ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 8787
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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 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

6118188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یس 50 یس  ناوختسا 10 ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یس 50 یس  ناوختسا 5 ردوپ 

1101030692000416 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ شیدنا  وکن  ناتسود  هدننک  هضرع  عجرم  یفرظ  ییاوقم 1  هبعج   cc 10 رادقم یقیرزت  یردوپ  ناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نایسراپ شیدنا  وکن  ناتسود  هدننک  هضرع  عجرم  یفرظ  ییاوقم 1  هبعج   cc 5 رادقم یقیرزت  یردوپ  ناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیافرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3152001-035  ، 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

یقیرزت یقیرزت یردوپ   یردوپ ناوختسا   ناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 8888
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مرگ  ولیک  عیام 10000  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000741 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا داحتا  نژیسکا  یدنب  هتسب  دقاف  یمرگولیک  دصرد  عیام 99/998 یبط  نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 10,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  مرگ  ولیک  عیام 10000  نژیسکا  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرگ   مرگ ولیک   ولیک   1000010000 عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 8989
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا.ههام  4 ات 3 تخادرپ.شورف یگدنیامنو   . IRCدمیا و یاراد.هاگتسد  5 لافطا .2 دازون.هاگتسد 10 لاسگرزب یکشزپ  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یناریاامتح.هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.تسا  هباشم 

1101005943000578 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس دنمشوه  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم  ضبن  یتراجت  مان   NS 1 لدم یکشزپ  لاتیجید  یشوگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا.ههام  4 ات 3 تخادرپ.شورف یگدنیامنو   . IRCدمیا و یاراد.هاگتسد  5 لافطا .2 دازون.هاگتسد 10 لاسگرزب یکشزپ  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریاامتح.هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.تسا 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: 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

دکدک ناریا.ههام   ناریا.ههام 44 اتات 33 تخادرپ.شورف تخادرپ.شورف یگدنیامنو   یگدنیامنو  . . IRCIRCوو دمیا   دمیا یاراد.هاگتسد   یاراد.هاگتسد 55 لافطا لافطا ..22 دازون.هاگتسد دازون.هاگتسد 1010 لاسگرزب لاسگرزب یکشزپ   یکشزپ یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع
.یناریاامتح.هدنشورفاب .یناریاامتح.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه.تسا   هنیزه.تسا هباشم   هباشم

9090
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AD/BD بیرختدوخ گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000132 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 0/5 تیفرظ  AD بیرخت دوخ  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام زا  ریغ  هب  دنرب...ددرگ  یرازگراب  هدش  صخشم  یداهنشیپ  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ...دشابیم  اوا  دنرب  اب  تیولوا...دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...دوشیم هدنرب  هب  مالعا  یفیک  داات  زا  دعب  اوآ 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک یتشادهب  تنواعم  یریگشیپ  دحاو  تهج  ددع ) 2000 % ) نوگیتیمیاد 4 نویسول  و  ددع ) 4000 % ) نیرتمرپ 1 وپماش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092013000060 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وکنارالیگ هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  1 وکنارالیگ  - نیرتمرپ یتراجت  مان   ml 60 یرطب ییاوقم 2  هبعج  دصرد  زد 1 وپماش  نیرتمرپ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ( یتشادهب تنواعم  رابنا   ) نامرک رهشرد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ.دشاب  تساوخردرد  قبطدیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  ( 09131414348  ) هطوبرم سانشراک  اب  لاوس  هنوگره  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  و 

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: 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

AD/BDAD/BD  بیرختدوخ بیرختدوخ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9191

نامرک نامرک یتشادهب   یتشادهب تنواعم   تنواعم یریگشیپ   یریگشیپ دحاو   دحاو تهج   تهج ددع ) ) ددع 20002000 % ) % ) نوگیتیمیاد  44 نوگیتیمیاد نویسول   نویسول وو   ددع ) ) ددع 40004000 % ) % ) 11 نیرتمرپ   نیرتمرپ وپماش   وپماش ناونع : : ناونع 9292
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000860 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  فافل   4269071S دک یدیرو  قیرزت  درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  فافل   4268130S دک یدیرو  قیرزت  زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 9393

یکشزپنادند یکشزپنادند داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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یاراددیاب هدننک  نیماتو  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم و  اهدک  ناریا  یمامت  نامرک  یکشزپنادندداوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ( لاسود ) الاب خیراتاب  کی  هجرد  دیابداوم  IRCوIMEDو  دک

1101091553000030 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط نیران  هدننک  هضرع  عجرم   ROGIN DENTAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هبعج   Absorbent لدم زیاس 15  یذغاک  یکشزپنادند  نک  الاک :  مان 
نایناریا

هبعج 72 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ینسحم رانلگ  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   PORCELAIN ETCH یتراجت مان   mg 2/4 یفرظ یکیتسالپ 2  هبعج  یکشزپنادند   HF چا دیسا  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ZHERMACK یتراجت مان   ml 50 یجیرتراک ییاوقم 1  هبعج  لدم  دقاف  یکشزپنادند  پیت  گنیسکیم  اب 15  پمت  یرکا  تقوم  شکور  الاک :  مان 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
اکیار هدننک  هضرع  عجرم  قرش  نیزر  تعنص  اکیار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 50  یطوق   P01 لدم یکشزپنادند  یریگبلاق  تج  نیپ  الاک :  مان 

قرش نیزر  تعنص 
یطوق 60 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
S 4134 دک سراپ  بط  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   ACRYLX هدنزاس عجرم   g 100 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  نیزر  پمت  کیتتسکیا  لیرکآ  الاک :  مان 

یطوق 14 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   CHARISMA یتراجت مان   g 1/8 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  لدم 66015495  یکشزپنادند   A1 ولف گنر  کت  یرون  تیزوپماک  الاک :  مان 
دنویپ بط  اشوک  یکشزپنادند 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نایرکف زیبماک  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  یفناک  هدنزاس  عجرم   GRANITEC یتراجت مان   g 4/5 یکیتسالپ بویت  رویک  لاود  ینیزر  نامس  الاک :  مان 
بویت 4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ml 900 مجح  putty-wash لدم روتاویتکا  شاو و  یتوپ و  یواح  نادند  لیزوتپا  نوکیلیس  یریگبلاق  داوم  تس  الاک :  مان 

یهیقف رتکد  دیهش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERAEUS KULZER
تس 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
وکام لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نایلرب  رپوس  یتراجت  مان  یددع  تس 28  ییاوقم 4  هبعج  روج  زیاس  تیسوزیا  یعونصم  نادند  الاک :  مان 

هبعج 192 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

SHENZHEN PERFECT MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 6  هتسب   mm 25 یکشزپنادند  Stainless Steel Spreaders ردیرپسا الاک :  مان 
نایناریا کت  شیور  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS CO.LTD

هتسب 320 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیاب  داوم  IRCوIMEDو  دک یاراددیاب  هدننک  نیماتو  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم و  اهدک  ناریا  یمامت  نامرک  هدکشناد  داوم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 09131995801 یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  نامرک  هدکشناد  ات  لمح  هیارکو  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد  عون 

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

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  لک 60  عمج   G23 کالپ - ولفنیا - راکورت / ددع دادعت 40  عومجم   G23-25 نشیلسناک یموتکورتیو  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001246 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751468  یکشزپ  مشچ   Ga 25 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751077  یکشزپ  مشچ   Ga 23 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 

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

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   ACCURUS یتراجت مان  لدم 8065751447  مشچ  یحارج   Ga 23 زیاس ییات  یالونک 3  راکورت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   JANACH یتراجت مان   J4910 دک یددع  ییاوقم 5  هبعج  مشچ  یحارج  دربراک  نیتر  ولفنیا  الوناک  الاک :  مان 

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

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   ACCURUS یتراجت مان  لدم 8065750842  یکشزپ  مشچ  ولفنیا  گالپ و  کپ  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

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

IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRCو  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G23-25G23-25 نشیلسناک   نشیلسناک یموتکورتیو   یموتکورتیو تساک   تساک ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 200 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j388538r6hl3w?user=73474&ntc=6118245
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118245?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  1 یزغم =  مسیرونآ  سپیلک  ریالپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  یگنهامه 03134912315 

1101004601000396 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  عون   T 65.2003 دک  mm 230 زیاس مویناتیت  سنج  یزغم  مسیرونآ  سپیلک  بصن  تهج  نشکا  لبد  درادناتسا  لیگراشای  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 
ایرآ تراجت  نیون  شخپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . PETER LAZIC GMBH CO هدنزاس عجرم   PETER LAZIC یددع نتراک 1 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  / هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  / تلاصا بسچرب  یاراد  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  تشگرب  دات 

نایچولب یاقآ  یخیش و 03134912307  یاقآ  اه 03134912315  زیاس  یگنهامه 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزغم یزغم مسیرونآ   مسیرونآ سپیلک   سپیلک ریالپا   ریالپا ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

6118367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیربیو دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000300 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

لیربیو لیربیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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 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

6118369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  هناماس  ردروتکاف  شیپ  روط  هب  شورف  دحاو  هرامشودنرب  .ددع  تسالپ 360 وکل  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000290 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسالپوکول یا  هرقرق  ییاوقم 10  هبعج  دیاسکا  کنیز  یبط  راد  شوپرد  هرقرق  بسچراون  الاک :  مان 

هبعج 36 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3 تکرشاب و  اهلاسرا  هنیزه   . دشاب هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  زا  هیدات  یاراد  تکرش  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

کیریس داجس ع  ماما  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 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

6118376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل مین  تسد  ینوفعدض  لولحم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093644000042 زاین :  هرامش 

کیریس ع   داجس   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان  ml 500 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یحارج  میت  ناحارج و  ینامرد  رداک  تسد  هدننک  ینوفعدض  دربراک  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیرتسادنه  تپسیاه  یتراجت 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد یرپسا  برد  یرتیل  مین  تسد  ینوفعدض  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کیریس ،  داجس  ماما  ناتسرامیب  یرادهار -  هرادا  بنج  کیریس -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7946117971

42377006-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42377006-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ روط   روط هبهب   شورف   شورف دحاو   دحاو هرامشودنرب   هرامشودنرب .ددع   .ددع 360360 تسالپ   تسالپ وکل   وکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 9898

یرتیل یرتیل مین   مین تسد   تسد ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  دمآ  تسیل  دنشاب و  دوجوم  دمآ  هناماس  رد  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000051 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 3  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: 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

نادند نادند یگدیسوپ   یگدیسوپ میمرت   میمرت دربراک   دربراک یدحاو   یدحاو سکولانیس  33   سکولانیس لدم   لدم یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6118386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  ساسح ) تازیهجت  هژیو   ) هدننک ینوفعدض  رثالا  عیرس  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002507 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

RHEOSEPT-SD یتراجت مان   Lit 0/5 رادقم ینلیتا  یلپ  یرطب  یدنب  هتسب  عون  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  حوطس و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   PLUS

یرطب 500 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب ساسح ) ) ساسح تازیهجت   تازیهجت هژیو   هژیو  ) ) هدننک هدننک ینوفعدض   ینوفعدض رثالا   رثالا عیرس   عیرس یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

10110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب دادعت 20000 پرک 75*75  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001491 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARJOWIGGINS هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یذغاک  هتسب   750x750 mm زیاس  g 52 ژامارگ اب  یدنب  هتسب  پرک  ذغاک  الاک :  مان 

سراپ
مرگولیک 20,000 دادعت : 

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

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هنومن  لاسرا 

تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

گرب گرب 2000020000 دادعت   دادعت   7575 ** 7575 پرک   پرک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

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

6118395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . شخب هژیو  تسد  یلکلا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002486 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  یایمیش  هدنزاس  عجرم   DECOSEPT یتراجت مان   Lit 0/5 ینلیتا یلپ  یرطب  تسد  یلکلا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ  نیون  یایمیش 

یرطب 1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . شخب شخب هژیو   هژیو تسد   تسد یلکلا   یلکلا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

103103

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

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

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

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

6118397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یکشزپ حوطس  ورازبا  درس  لیرتسا  الاب و  حطس  هدننک  ینوفعدض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

1101093856002505 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا تمالس  هدننک  هضرع  عجرم   STERIL-4S.R.L یتراجت مان   kg 0/5 یکیتسالپ یطوق  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  لیرتسا  هدننک  ینوفع  دض  ردوپ  الاک :  مان 
زربلا

یطوق 12 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  دیرخ  طیارش  قباطم  یکشزپ و  تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  دازون  زمراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000167 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATOM یتراجت مان   Infa warmer i لدم دازون  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

STERIL-4S.R.LSTERIL-4S.R.L یتراجت   یتراجت مان   مان   kgkg  0/50/5 یکیتسالپ   یکیتسالپ یطوق   یطوق یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هدننک   هدننک لیرتسا   لیرتسا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 104104

.هدش .هدش تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قباطم   قباطم وو   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم دازون   دازون زمراو   زمراو ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SBAR کینکت ساسا  رب  نارامیب  لیوحت  رتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000836 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
SBAR کینکت ساسا  رب  نارامیب  لیوحت  رتفد  - 

اه پولک  اه و  نامزاس  الاک :  هورگ 
دلج  30 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SBARSBAR کینکت   کینکت ساسا   ساسا ربرب   نارامیب   نارامیب لیوحت   لیوحت رتفد   رتفد ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  --- تساوخرد قبط  یحارج  نزوسو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000259 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   CL-914 لدم نانز  یحارج  یمومع و  یحارج   polysorb عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ  نف 
هتسب 28 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   VP556X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 28 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   VP761X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 28 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   VP522X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 17 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp745x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون  لدم 8886316031  قورع  بلق و  یحارج   Ticron عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 9 دادعت : 

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

-- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا --- --- تساوخرد تساوخرد قبط   قبط یحارج   یحارج نزوسو   نزوسو خنخن   ناونع : : ناونع 107107
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . تسد یحارج  بارکسا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002487 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  الاب  هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  یرطب  یدنب  هتسب  عون   ml 500 یکشزپ دربراک  تسوپ  تسد و  یحارج  بارکسا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
دار اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یج  چا  یس  تپسومرد 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . تسد تسد یحارج   یحارج بارکسا   بارکسا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

108108

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

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

زا 200 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bbspjp9k63xuv?user=73474&ntc=6118417
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118417?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6118423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارنج یحارج  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000105 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  لدم 111  فرصم  رابکی  لارنج  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ورادو  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قباطمو.یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  داتدروم  لافطا  لاترپ  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000166 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NINGBO DAVID یتراجت مان   TI-2000 لدم دازون  لباترپ  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1111 1 1 لدم   لدم فرصم   فرصم رابکی   رابکی لارنج   لارنج یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 109109

TI -2000TI -2000 لدم   لدم دازون   دازون لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20000  یسوط  ای  یکشم  گنر  فرصمرابکی  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000915 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 20,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوریا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000298 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 2  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

ددع ددع   2 000020000 دادعت   دادعت یسوط   یسوط ایای   یکشم   یکشم گنر   گنر فرصمرابکی   فرصمرابکی هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یوریا یوریا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.نادازون  پپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000296 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
الاک مایتلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIN یتراجت مان   Sindi لدم لافطا  نادازون و  پپ  یس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.نادازون  پپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34255280-077  ، 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

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاگیرا دیرح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000299 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  لآ  هدیا  ماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یتس  هتسب 1   pik109 لدم مخز  یوشتسش  روتاگیرا  تس  الاک :  مان 

هنایمرواخ لآ  هدیا 
تس 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

نادازون نادازون پپپپ   یسیس   ناونع : : ناونع 113113

مخز مخز یوشتسش   یوشتسش روتاگیرا   روتاگیرا تستس   ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

200000 ( ) لوکنپ  ) یلکلا دپ  و  ددع )  60000  ) فرصم رابکی   3cc گنرس ددع )  70000  ) دوخرس ( اهس  ) نیلوسنا گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع

1101092013000061 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   UNOLOK یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  دربراک   cc 1 مجح لصتم  نزوس  رس  اب  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
نادواج نیهب 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد IRC دک یتساوخرد  الاک  دمیا و  تحت  تکرش.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تساوخرد  اب  قباطم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت   09132494124 هطوبرم سانشراکاب  شسرپ  هنوگ  ره  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه.دنشاب 

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: 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

(( اهس اهس  ) ) نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

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

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

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

6118456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  هشیش  مشپ  هرفن  کت  فاحل   340 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000202 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناتسگنت الیل  هدننک  هضرع  عجرم   LILAMORE یتراجت مان   A02 لدم هشیش  مشپ  سنج   180x240 cm زیاس هرفن  فاحل 1  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیش هشیش مشپ   مشپ هرفن   هرفن کتکت   فاحل   فاحل   340340 ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

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

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

6118457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   ( . سکنوکیپن  ) اوه حطس و  هدننک  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002506 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   NIPCONEX HP2 یتراجت مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  تازیهجت  حوطس و  فرصم  هدامآ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
قرش کاپ 

یرطب 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه وو   حطس   حطس هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رطق نت  ، تلوب ، گنیکال چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000581 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  گنیکال  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروصرد هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطق رطق نتنت   ،، تلوب تلوب ،، گنیکال گنیکال چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنش  ورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی  دات  طرش  هب   ( دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب   ) یکشزپنادند فرصم  رابکی  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد  /

1101091736000048 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتشادهب و یئوراد و  فورظ  یدنب  هتسب  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   20x30 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یکشزپنادند  فرصم  رابکی  تس  ینیس  الاک :  مان 
نجورب نیرفآ  رهم  یهاگشیامزآ 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح تخادرپ   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  زکرم  ات  لمح  هنیزه ی  دوش ) هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب   ) یکشزپنادند فرصم  راب  کی  تس  ینیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس لقادح 1 اضقنا  خیرات   / دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسبیاب  اهتکرش   / ههام 2

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 1191 19
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یلامش ناسارخ  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151881581 دیریگبسامتهطوبرمسانش ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، بلیکساتازیهجت

1101000257003394 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  لیتسا  سنج  رازبا  کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TH2D لدم نامسناپ  روما  دربراک  ییوشک  رادخرچ  هقبط  ود  یلارت  الاک :  مان 
ریذپراک

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

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

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامسناپ نامسناپ روما   روما دربراک   دربراک ییوشک   ییوشک رادخرچ   رادخرچ هقبط   هقبط ودود   یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 120120
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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 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

6118473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هیال 450000  هداس 8  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یرتمیتناس 1200  یشک 15  دناب 
1101030692000417 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ نیمرن  یددع  نتراک 20  هیال  هداس 8  لدم   10x10 cm یناتسرامیب یبط  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناهاپس تمالس  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  اسلگ  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 15 زیاس یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیافرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3152001-035  ، 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

ددع ددع   12 001200 یرتمیتناس   یرتمیتناس   1515 یشک   یشک دناب   دناب ددع   ددع   450000450000 هیال   هیال   88 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 200 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3kd8e8bmame2s?user=73474&ntc=6118473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118473?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  .دشابیم  ددع  هب  دادعت  .دوش  یراذگ  تمیق  نآ  ساسارب  دوش  هجوت  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . زکرم دات  اب  رگید  یاهدنرب  دات.ددرگ  همیمض  IRC

1101094123000199 زاین :  هرامش 
هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  هدیبات  کلیس  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1,212 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  نولیان  هتشر  کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1,440 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 12 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  لیرکیو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 888 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691816689 یتسپ :  دک   ، 6691816689  - هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: 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

یحارج یحارج فرصمرابکی   فرصمرابکی نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 122122
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیاپسا 24 نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003092 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لانیاپسا 24 نزوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاسگرزب 200  دیفس  اربز  رامیب  دنبتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000029 زاین :  هرامش 

نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ZEBRA هدنزاس عجرم  یددع  لور 300  نتراک 1   HC100 لدم  PVC سنج دازون  رامیب  ییاسانش  تیساسح  دض  بآ و  دض  دنبتسد  الاک :  مان 

ایرآ تراک  انبم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
لور 40 دادعت : 

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

دشابیم هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: 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

لانیاپسا  2424 لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 123123

ددع ددع   2 00200 لاسگرزب   لاسگرزب دیفس   دیفس اربز   اربز رامیب   رامیب دنبتسد   دنبتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نولب تلم  هیال  کی  دناب و  ناپسا  هیال  ود  سنج  راد  شک  هدش  لیرتسا  یکشزپ  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003153 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییاوقم 50 هبعج  هداس  لدم  نولب  تلم  هیال  کی  دناب و  ناپسا  هیال  ود  سنج  راد  شک  هدش  لیرتسا  یکشزپ  هیال  هس  لایرتکاب  یتنآ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

کاپ نژیسکا  ششوپ  تایح  هدننک  هضرع  عجرم  کاپ  ششوپ  تایح  یتراجت  مان  یددع 
هبعج 60,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلارت هارمه  تنگم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000097 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVIN یتراجت مان  لدم 70  یپارتویزیف  تنگم  تخت  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: 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

نولب نولب تلم   تلم هیال   هیال کیکی   وو   دناب   دناب ناپسا   ناپسا هیال   هیال ودود   سنج   سنج راد   راد شکشک   هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 125125

یلارت یلارت هارمه   هارمه تنگم   تنگم ناونع : : ناونع 126126
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار لیرکیو 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003093 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار لیرکیو 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدورم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپنادند  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090148000044 زاین :  هرامش 

تشدورم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط یمیش  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  تند  ایرآ  یتراجت  مان   ml 0/5 رادقم  PVC فرظ یکشزپنادند  تیتاپآ  یسکوردیه  ونان  یواح  یدیارولف  شینراو  الاک :  مان 

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

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ههام هس  تخادرپ   - تسا هدنشورف  اب  راب  لاسرا  هنیزه   - دشاب دم  یا  دات  دروم  یناریا و  امتح  الاک   - تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371733184 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  بنج  بالقنا  نابایخ  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43340164-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334730-071 :: 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

دنار دنار   2 /02/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 127127

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپنادند   یکشزپنادند مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 128128
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشمدک  ناریا  زا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ( گنرس عاونا  ) یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  ( تسا هدش 

1101005939000082 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

ات الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یلخاد  دیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  ( گنرس عاونا   ) یتساوخرد مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   )) .رتشوش .رتشوش ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( گنرس گنرس عاونا   عاونا )) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت الاک   الاک (( تسا تسا

129129
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 400  ره  زا  زیاس 3و 4  لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000578 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 40 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   400400 مادک   مادک رهره   زازا     44 وو   زیاس  33 زیاس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 200 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/neagnk5lptbcx?user=73474&ntc=6118566
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118566?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   -- دشابیم هباشم  دکناریا   --- یقورع تفارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000260 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلتاکسا  هدنزاس  روشک   VASCUTEK-TERUMO هدنزاس عجرم   Gelseal لدم یعونصم  قورع  دنویپ  یاه  یحارج  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ییاوقم 1 هبعج  یدنب  هتسب  عون  یمیمص  نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   MAQUET یتراجت مان   IGW لدم یکشزپ  خاش  کت  نورکاد  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

26x30 cm زیاس یددع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دنلتاکسا  هدنزاس  روشک   VASCUTEK-TERUMO هدنزاس عجرم   Gelsoft plus لدم یعونصم  قورع  دنویپ  یاه  یحارج  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

--- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا هناماسردروتکاف   هناماسردروتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا  --  -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ---  --- یقورع یقورع تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 200 ھحفص 101 
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یکیزیف  روضح  / هاگتسد 1/ زاس نژیسکا  هاگتسد  تهج  هطوبرم  یاه  رتلیف  نغور و  ضیوعت  اب  یا  هرود  یراک  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ناگدننک 

1101090544000565 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریذپ ناکما  روتکاف  اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تمیق  ریغ  رد  تسا و  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ناگدننک  تکرش  روضح  سانشراک / دات  طرش  هب  ههام / یلا 3 یتخادرپ 2  / دشابیم

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: 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

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

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

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

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

6118582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000613 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FARMACTIVE SCHIUMA PU یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   20x20 cm زیاس بسچ  نودب  ناتروا  یلپ  نامسناپ  موف  الاک :  مان 

وکساه ناریا 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتسب مخز  صوصخم  موف  نامسناپ 20*20  بسچ  ههام /  شش  هیوست  .تسا / یمازلا   IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج هطوبرم   هطوبرم یاه   یاه رتلیف   رتلیف وو   نغور   نغور ضیوعت   ضیوعت اباب   یایا   هرود   هرود یراک   یراک سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 132132

نامسناپ نامسناپ موف   موف ناونع : : ناونع 133133

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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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسالپویژنآ نلابو  ابیش  نزوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000624 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرآ رتسگ  شناد  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   BITAMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1   SHB01 لدم  g 18 زیاس یکشزپ  ابیش  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

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

RONTIS هدنزاس عجرم   RONTIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   non-compliant لدم  3x15 mm زیاس یقورع  یبلق و  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
رهم شپط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک 

ددع 103 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلکاب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالعا  هجیتن  ینف  ظاحلزا  یکشزپ  تازیهجتدحاو  داتزا  سپ 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ نلابو   نلابو ابیش   ابیش نزوی   نزوی ناونع : : ناونع 134134

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 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

6118599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا .دوش  یرازگراب  هناماس  رد  شورف  دحاو  هرامشو  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ددع  1000 دادعت هب  زیاس 26 لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101005929000291 زاین :  هرامش 
نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وراد دمراف  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   DR. J یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج   g 26 زیاس یکشزپ   K-3 لانیاپسا نزوس  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

ههام تخادرپو 3 تکرشاب  اهلاسرا  هنیزه  ودشاب  هتشادار  ناتسرامیب  دمیآ و  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

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

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

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

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

6118600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبلق یتناس  لوط 150  هب  ریاو 0.035  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000612 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  بیبط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 40  هبعج   inx150 cm 0/035 زیاس  j-tip لدم یقورع  یبلق   PTFE ریاو دیاگ  الاک :  مان 

بلق شهوژپ 
هبعج 2,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلبق تاونس  قبط  هیوست  .تسا / یمازلا   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا  یبلق /  یتناس  لوط 150  هب  ریاو 0.035  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا .دوش   .دوش یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس ردرد   شورف   شورف دحاو   دحاو هرامشو   هرامشو دنرب   دنرب هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ.ددع   شیپ.ددع 10001000 دادعت دادعت هبهب   2626 زیاس   زیاس لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک  

135135

یبلق یبلق یتناس   یتناس   150150 لوط   لوط هبهب     0 .0350.035 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 136136
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ مرج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000098 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ بط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم   TURBOSON SCALER یتراجت مان   TX-108 لدم یکشزپنادند  یکیرتکلا  یریگ  مرج  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: 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

یریگ یریگ مرج   مرج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 137137
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلپ طبار  ، رتوک ملق  ، رتوک تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000582 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  ییاوقم  هبعج   GPR-BA لدم  120x220 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  رتوکورتکلا  هاگتسد  نالاسگرزب  صوصخم  هبل  ود  فرصم  رابکی  هحفص  الاک :  مان 
نایناریا نیون  نامرد  ماگمه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سراپ نانیشنردص  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نانیشنردص  عولط  هدنزاس  عجرم  لدم 100-80-253  رتوکورتکلا  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد فرصمرابکی   فرصمرابکی رالپونوم   رالپونوم رتوک   رتوک ملق   ملق -- یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج رتوکورتکلا   رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد نالاسگرزب   نالاسگرزب صوصخم   صوصخم هبل   هبل ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی هحفص   هحفص ناونع : : ناونع
100100 -- 8080 -- لدم  253253 لدم رتوکورتکلا   رتوکورتکلا تیلپ   تیلپ طبار   طبار لباک   لباک -- PHAEMO0PHAEMO0 لدم   لدم یرجرسورتکلا   یرجرسورتکلا

138138
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ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگو گنرس 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000115 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  ژاواگ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 4,000 دادعت : 

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

زکرم رابنا  رد  الاک  لیوحت  ههام و  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

ژاواگو ژاواگو   5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 139139
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لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت رکیپ  ورس  درادناتسا  هداس  هزیناولاگ  رکاو  - فیق اب  هارمه  سوت  رکیپ  ورس  وشات  هلبم  هزیناولاگ  تلاوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004496000004 زاین :  هرامش 

( یویگ  ) رثوک ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوت رکیپ  ورس  هدننک  دیلوت  عجرم  فیق  اب  وشات  هلبم  هزیناولاگ  تلاوت  الاک :  مان 

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

سوت رکیپ  ورس  هدننک  دیلوت  عجرم  درادناتسا  هداس  هزیناولاگ  رکاو  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4746756851 یتسپ :  دک  ینواعت ،  تکرش  بنج  نارادساپ -  نادیم  یرهش -  ود  هقطنم  رثوک -  رثوک ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32942813-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32943368-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوت سوت رکیپ   رکیپ ورس   ورس درادناتسا   درادناتسا هداس   هداس هزیناولاگ   هزیناولاگ رکاو   رکاو -- فیق فیق اباب   هارمه   هارمه سوت   سوت رکیپ   رکیپ ورس   ورس وشات   وشات هلبم   هلبم هزیناولاگ   هزیناولاگ تلاوت   تلاوت ناونع : : ناونع 140140
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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 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

6118630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یکشزپ  یفرصم  ملق   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000309 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دناب وسپیج  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  روتکاف  شیپ  تروص  هب  دیتشاد  هک  ار  مالقا  زا  دادعت  ره  ملق  نیا 15  زا  افطل  دشاب -  یم  ههام  یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرفب قاصلا 

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

یلامش ناسارخ  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151881581 دیریگبسامتهطبرمسانشراکاب ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، ییورادتازیهجت

1101000257003395 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس بط  رتسگ  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 150  یناهد  فرصم  رابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

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

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا فرصمرابکی   فرصمرابکی یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 141141

یناهد یناهد فرصم   فرصم رابکی   رابکی نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 142142
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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 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

6118638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  هباشم -  دک  ناریا  لافطا -  رای  مد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000459 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس ناروآ  مایپ  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  هراتس  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لدم 1003  لافطا  زیاس  لیرتسا  ریغ  رای  مسآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

لافطا لافطا رای   رای مدمد   ناونع : : ناونع 143143
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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 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

6118640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  یوریا  .نوتالن  دنوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000419 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   Nomoline108210 لدم یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 650 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3152001-035  ، 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

یوریا یوریا .نوتالن   .نوتالن دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

6118677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  هدنشورف  هنیزهاب  تریاغم  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 09162539462 هس  تخادرپ  هدنشورف  هدهع  هب 

1101093690000049 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  جنگ  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یسابع اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 50  یکشزپ  فرصمرابکی  یحارج  کسام  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  هدنشورف  هنیزهاب  تریاغم  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 09162539462 هس  تخادرپ 

7894139484 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  نایسراپ  لته  زادعب  یولع  راولب  جنگ - هعلق   - نامرک جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391419-034  ، 43391525-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43391065-034 :: 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

یکشزپ یکشزپ فرصمرابکی   فرصمرابکی یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000893 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  250 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبس کبس یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 146146
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

6118705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  نتراک  دادعت 450 (L  ) جیرال زیاس  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000668 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناجیابرذآ گنس  قیاقش  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   LATEX یتراجت مان   L زیاس  AQL لدم سکتال  سنج  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 450 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا نتراک   نتراک 450450 دادعت   دادعت (( LL  ) ) جیرال جیرال زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا
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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 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

6118706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ گنال  هداس و  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000108 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 10   40x50 cm داعبا گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

بیبح هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  زاگ  دناب و  لیفوردیه و  هبنپ  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یتوهام

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

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمر  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

زاگ زاگ گنال   گنال وو   هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 148148
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000169 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیتم تراجت  اردص  هدننک  هضرع  عجرم   Hefei Jingda Instruments هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PPO-40/0.6 لدم زاگ  رتمولف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

PPO-40/0 .6PPO-40/0 .6 لدم   لدم زاگ   زاگ رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 149149
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000167 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPIRIT یتراجت مان   CK-S607P-15 لدم دازون  هفرطود  هنیاعم  یبط  یشوگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

دازون دازون هفرطود   هفرطود هنیاعم   هنیاعم یبط   یبط یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 150150
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یلامش ناسارخ  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151881581 دیریگبسامتهطبرمسانشراکاب ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، تازیهجتدیرخ

1101000257003401 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   KOKEN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   LM093 لدم هتفرشیپ  یحارج  تیاس  شزومآ CHEST TUBE و  تکام  الاک :  مان 
KOKEN

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

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

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ هتفرشیپ یحارج   یحارج تیاس   تیاس وو     CHEST TUBECHEST TUBE  شزومآ شزومآ تکام   تکام ناونع : : ناونع 151151
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دیدج باراد  یبتجم  نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا روتکاف  شیپ   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   - یکشزپ لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ

1101090859000084 زاین :  هرامش 
دیدج باراد  ع   یبتجم   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

تمیق ناونع  هب  روتکاف  شیپ  لک  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  طیارش  تساوخرد و  حرش   - یکشزپ لیاسو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درفنم یاقآ   09171320523 ههام - تخادرپ 3  - باراد ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - ددرگ تبث  یداهنشیپ 

7481766565 یتسپ :  دک  هلظ ،  دم  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53526991-071  ، 53526990-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53564007-071 :: 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

هئارا هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ هبهب   طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش  - - یکشزپ یکشزپ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ

152152
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003096 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوخ تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تستس   ناونع : : ناونع 153153
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xl , xxl ددع زیاس 1000  هنادرم  رامیب  راولش  سابل و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تناس سابل 90  دق  اب  ) xl , xxl ددع زیاس 1500 هنانز  رامیب  یرسور  راولش و  سابل و  دیرخ 

1101030692000418 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناجیابرذآ  زیهجت  ناینب  هدنزاس  عجرم  یتس  ینوفلس 1  هتسب   BTA100 لدم  XXL زیاس نورتت  سنج  هنادرم  رامیب  راولش  نهاریپ و  یتحار  سابل  الاک :  مان 
ناجیابرذآ زیهجت  ناینب  هدننک  هضرع 

تس 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-5 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
نویامه

تس 1,500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ.یمازلا 4  هنومن  لاسرا   . دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روکاف  شیپ  یرازگراب.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش هجوت  هنانز  سابل  دق  هب  امتح  ) دش دهاوخ  عوجرم  ندوبن  دات  تروص  رد  .هباشم  دک  ناریا  .

یمظان یاقآ  سامت 09133572758  نفلت 

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

)) xl ,  xxlxl ,  xxl ددع   ددع 15001500 زیاس   زیاس هنانز   هنانز رامیب   رامیب یرسور   یرسور وو   راولش   راولش وو   سابل   سابل دیرخ   دیرخ   xl ,  xxlxl ,  xxl ددع   ددع   10001000 زیاس   زیاس هنادرم   هنادرم رامیب   رامیب راولش   راولش وو   سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تناس تناس   9090 سابل   سابل دقدق   اباب  
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  / ددع 54000 دادعت هب  10*10 لیرتسا زاگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000580 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  شواز  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  خن 30  هرمن  هیال  لیرتسا 8  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

دبراب بط  نیمث  هدننک 
ددع 54,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  IRC دک روتکاف و  شیپ  ههام - هیسن و 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا // ددع ددع 5400054000 دادعت دادعت هبهب   1010 ** 1010 لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000058 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
فیدر  7 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  دشاب .  لصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  زور  یط 30  دات  لیوحت و  زا  دعب  باسح  هیوست  .دنیامن  لاسرا 

یقداص مناخ  راکرس   09138598380 سامت : هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31453662-035 :: 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

سنالوبمآ سنالوبمآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تاحیضوت  قبط  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  عیام  نژیسکا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095143000428 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  تاحیضوت  قبط  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  عیام  نژیسکا  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53221505-61  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط نادابآ   نادابآ تفن   تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هرهر   ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 157157
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتسویپ  مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  یموتسورفن  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق 

1101000217000291 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیاس 6 مسار  هدننک  هضرع  عجرم   GALLINI یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هتسب  دک 01000-1450  یژولوروا  یموتسورفن  تس  الاک :  مان 
تس 70 دادعت : 

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

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   هجوت   هجوت  * * دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .یتسویپ   .یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یموتسورفن   یموتسورفن تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا

158158
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

6118770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  نتراک  دادعت 400 (s  ) لامسا زیاس  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000666 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 400 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 تسا  هدننک  نیمات  اب  اتسرامیب ن  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دش  اب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا نتراک   نتراک 400400 دادعت   دادعت (( ss  ) ) لامسا لامسا زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا

159159
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبذج 1*2 هیال  هس  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003095 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یبذج 1*2 هیال  هس  زادناریز  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ** 11 یبذج   یبذج هیال   هیال هسهس   زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 160160
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا رایمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003094 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لافطا رایمد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا رایمد   رایمد ناونع : : ناونع 16 116 1
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلگیژ هرا  ددع  300 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003398 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیون تراجت  بط  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم   wire saws GIGLI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 20  هتسب   cm 50 زیاس باصعا  وزغم  یلگیژ  هرا  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب صلاخ  تمیق   - دوش صخشم  دنرب  دشاب -   IRC دک تلاصا و  بسچرب  یالاک   - IMED وضع تکرش   - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر  09356821078- ههام تخادرپ 4 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وزغم   وزغم یلگیژ   یلگیژ هرا   هرا ناونع : : ناونع 162162
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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 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

6118838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا تکسب  لانیاپسا -  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000107 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 24  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 25  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
روشک  ROCAMED هدنزاس عجرم   ROCAMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   fr 4 زیاس فرصم  رابکی  یژولوروا  تکسب  تس  الاک :  مان 

نیون مایتلا  ریسکا  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هبعج 20 دادعت : 

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

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

یژولوروا یژولوروا تکسب   تکسب لانیاپسا -  -  لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 163163
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیس ریغ  ینامیس و  پیه  لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000293 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  رادقم 1  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  تلابوک  مورک  سنج   Cemented acetabular prosthesis لدم ینامیس  پیه  لاتوت  پاک  زتورپ  الاک :  مان 

ایاپ بط  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم   GROUPE LEPINE هدنزاس عجرم   GROUPE LEPINE یتراجت
هبعج 30 دادعت : 

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

دوش  روتکاف  شیپ  لماک  تس  تمیق  افطل  دشابیم  ضرفشیپ  تروصب  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  یدهعت و  تخادرپزاب 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: 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

ینامیس ینامیس ریغ   ریغ وو   ینامیس   ینامیس پیه   پیه لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 164164
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000168 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یکشزپ  سونیس  یپوکسودنآ   SS40A زنل الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هناماس  رد  دیاب  روتکاف  شیپو  دشابیم  هدنرب  تکرشاب  لاسرا  هنیزهودشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یکشزپ یکشزپ سونیس   سونیس یپوکسودنآ   یپوکسودنآ   SS40ASS40A  زنل زنل ناونع : : ناونع 165165
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

6118850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  نتراک  دادعت 960 (M) مویدمزیاس سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000667 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیرولم یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SHEENCO یتراجت مان  یددع  نتراک 10000   M زیاس سکتال  سنج  رادردوپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 960 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا ر  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویدمزیاس مویدمزیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 166166
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000170 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راسرف تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  گنوسماس  یتراجت  مان   SME-AJ13-060501-1 لدم یرتسب  شخب  رامیب  رس  یالاب  یبط  یاهزاگ  لوسنک  الاک :  مان 
تراجت

ددع 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یرتسب یرتسب شخب   شخب رامیب   رامیب رسرس   یالاب   یالاب یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  هباشم  دک  ناریا  اب  هاگتسد  کی  دازون  هاگتسد و  3 لاسگرزب پوکسوگنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000367 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIESTER یتراجت مان  لدم 7060  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIESTER یتراجت مان  لدم 8040  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دنشاب یلخاد  هننک ی  دیلوت  تبث و  دم  یآ  تیاس  رد  یتسیاب  امازلا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون وو   هاگتسد   هاگتسد 33 لاسگرزب لاسگرزب پوکسوگنرال   پوکسوگنرال ناونع : : ناونع 168168

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

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

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

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

6118858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم - هباشم  دکناریا  --- یا هلحرم  یدیرو 2  الوناکو  نشکاس  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000261 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیدابآ  یبط  نزاخم  هدنزاس  عجرم   Lit 2 تیفرظ بذاج  ردوپ  اب  فرصم  رابکی  یا  هسیک  نشکاس  هظفحم  الاک :  مان 

سیدابآ یبط  نزاخم 
ددع 520 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  رتسیلب 1   Fr 46-34 زیاس یا  هلحرم  ود  یدیرو  یبلق  الوناک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- ههام تخادرپ 6  هدننک  نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیرو یدیرو الوناکو   الوناکو نشکاس   نشکاس هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 169169

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  دروب  کب  گنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم 

1101095112000843 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REDLEAF یتراجت مان   YDC-3A لدم سناژروا  راکنارب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  دروب  کب  گنال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا سناژروا راکنارب   راکنارب دروب   - - دروب کبکب   گنال   گنال ناونع : : ناونع 170170
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  ییاذغ  میژر  لولحم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000254 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
چیتالیم یتراجت  مان  ناسارخ  دالیم  تعنص  تشک و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 250 یا هشیش  فرظ  درادناتسا  لارتنا  کاروخ  ییاذغ  میژر  لمکم  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

چیتالیم یتراجت  مان  ناسارخ  دالیم  تعنص  تشک و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 250 یا هشیش  فرظ  الاب  نیئتورپ  لارتنا  کاروخ  ییاذغ  میژر  لمکم  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
چیتالیم یتراجت  مان  ناسارخ  دالیم  تعنص  تشک و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 250 یا هشیش  فرظ  لاتنملا  لارتنا  کاروخ  ییاذغ  میژر  لمکم  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667072-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاذغ ییاذغ میژر   میژر لولحم   لولحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب هرفن  کی  وتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000839 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب هرفن  کی  وتپ  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب هرفن   هرفن کیکی   وتپ   وتپ ناونع : : ناونع 172172

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

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

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

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

6118896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  --- هدش تساوخرد  یلک  تروصب  هک  ددع  عومجم 35  ددع  دادعت 20   f8ددع و دادعت 15   f6 ریذپ فاطعنا  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AROOW دات دروم  دنرب  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف 

1101092789000262 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   Cl-07724 دک  frx24 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 4 تروصب  الاب  تمواقم  یکشم  گنر  بوخ  سنج  راد  پیز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000231 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x80 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  دسج  رواک  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا --- --- هدش هدش تساوخرد   تساوخرد یلک   یلک تروصب   تروصب هکهک   ددع   ددع   3535 عومجم   عومجم ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت   f8f8 وو ددع   ددع   1515 دادعت   دادعت   f6f6 ریذپ ریذپ فاطعنا   فاطعنا تیش   تیش ناونع : : ناونع
AROOWAROOW  دات دات دروم   دروم دنرب   دنرب -- تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد  

173173

ههام ههام یرابتعا  44 یرابتعا تروصب   تروصب الاب   الاب تمواقم   تمواقم یکشم   یکشم گنر   گنر بوخ   بوخ سنج   سنج راد   راد پیز   پیز ناونع : : ناونع 174174

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  ناتسا - لخاد  دیلوت  فابشک - نیتسآرس  مرگ -  فرصم 38  رابکی  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002950 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیفاع یابید  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   cm 125 زیاس بآدض  فرصمرابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناتسا هدننک  دیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6118908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا درس  رزیالوبن  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000294 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاتسر  بط  نونف  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Persian Gulf لدم وراد  درس و  رزیالوبن  هاگتسد  الاک :  مان 

کاتسر
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش ناتسا - - ناتسا لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت فابشک - - فابشک نیتسآرس   نیتسآرس مرگ -  -  مرگ   3838 فرصم   فرصم رابکی   رابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 175175

یناریا یناریا درس   درس رزیالوبن   رزیالوبن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 176176

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

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

6118919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یحارج  لمع  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000295 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم  لدم 502  یحارج  لمع  تخت  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشک نیتسا  رس  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000816 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت بط  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینولیان  هتسب   A1300 لدم زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  حارج  ناگ  الاک :  مان 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ // یتفن یبا  گنر   // ناپسا مرگ  انمض 40 // تلاصا بسچرب  دمیا //  زوجم //  نتشاد   // ناتسا لخاد  هدننک  دیلوت  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا 09177073947 یرابتعا

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یحارج   یحارج لمع   لمع تخت   تخت ناونع : : ناونع 177177

رادشک رادشک نیتسا   نیتسا رسرس   ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 178178
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راددیاگ  IUI رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000890 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ 09171924354 رتکد  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددیاگ راددیاگ   IUIIUI رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 179179
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000175 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ بط  دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  دیراورم  هدنزاس  عجرم   mtp119 لدم  65x90x150 cm زیاس  ABS سنج رامیب  یروخ  اذغ  زیم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 4 الا یرابتعا 3 تروصب  یوالکوتا  زبس  گنر  یرتم  هقاط 40 25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000230 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یئاضر دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 40 هقاط  cm 150 ضرع هداس  حرط  زبس  گنر  لاوژ  بآ  دض  لاگرت  سنج  یناتسرامیب  هچراپ  الاک :  مان 

هقاط 25 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد دیابامتح   دیابامتح الاکو   الاکو دشاب   دشاب   imedimed  وضع وضع دیاب   دیاب تکرشو   تکرشو دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابربتعم دشابربتعم الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب

180180

ههام ههام 44 الاالا یرابتعا  33 یرابتعا تروصب   تروصب یوالکوتا   یوالکوتا زبس   زبس گنر   گنر یرتم   یرتم 4040 هقاط   هقاط 2525 ناونع : : ناونع 181181
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  / هباشم دک  / ددع دادعت 105  یمشچ  نیالاکد  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050259001247 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم  نیالاکد  یتراجت  مان   ml 7 یلایو ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  لولحم  لکش  یمشچ  نبرکورولفرپ  الاک :  مان 

لایو 105 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  ههام و  هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ نیالاکد   نیالاکد لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 182182

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

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

زا 200 ھحفص 145 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7kl4n2qktezr?user=73474&ntc=6118929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118929?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب تس  هریگ و  اب  روتالیتنو  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001019 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یتس  ینوفلس 20  هتسب  لاسگرزب  زیاس  روتالیتنو  دربراک  پارترتاو  ود  اب  فافش  تس  الاک :  مان 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

توملا یحارج  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   HAITECH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 15  هتسب  لاسگرزب  زیاس  کسام  گب و  اب  فافش  یشوهیب  تس  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

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

اب روتالیتنو  تس   . دشابیم زکرم  رظن  دم  بولطم  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هریگ ددع  ود 

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوهیب یشوهیب تستس   وو   هریگ   هریگ اباب   روتالیتنو   روتالیتنو تستس   ناونع : : ناونع 183183
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس - یرابتعا تخادرپ  یبآ - ای  دیفس   - هنیتفاب 30 ای  ژامرگ 40   - ناتسا لخاددیلوت  رادشک - فرصمرابکی  دیفس  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد   imed زوجم  - 230*110

1101030686002949 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   120x220 cm زیاس یناتسرامیب  رادشک  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 20,000 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  لمع 6  قاتا  ریش  ود  لیتسا  بارکسا  کنیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000745 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلط نادجو  زرمارف  هدننک  هضرع  عجرم  ردب  یتعنص  هسسوم  یتراجت  مان   TS 100 لدم لیتسا  سنج  لمع  قاتا  دربراک  بارکسا  کنیس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  لمع 6  قاتا  ریش  ود  لیتسا  بارکسا  کنیس   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 4  یدقن  ریغ  دیرخ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

230230 ** 1 101 10 زیاس   زیاس -- یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ یبآ - - یبآ ایای   دیفس   دیفس  - - 3030 هنیتفاب   هنیتفاب ایای     4040 ژامرگ   ژامرگ  - - ناتسا ناتسا لخاددیلوت   لخاددیلوت رادشک - - رادشک فرصمرابکی   فرصمرابکی دیفس   دیفس هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم --

184184

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   66 لمع   لمع قاتا   قاتا ریش   ریش ودود   لیتسا   لیتسا بارکسا   بارکسا کنیس   کنیس ناونع : : ناونع 185185
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000174 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شناد تمالس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   3A یتراجت مان   EVO PLUS لدم سنالوبمآ  لباترپ  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

سنالوبمآ سنالوبمآ لباترپ   لباترپ نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 186186
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  بلاح . دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002504 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 6  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 3  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 6  هیلک  هیلخت  دربراک  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .. بلاح   بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 187187

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

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

6118966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا رتوکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000292 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
متسیس شیدنواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Meg1 لدم یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

یناریا یناریا رتوکورتکلا   رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 188188
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوس رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001018 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 22  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

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

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 23  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
هبعج 15,000 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  رظن  دم  بولطم  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزوس نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 189189
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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 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

6118970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  دیاگ  راد و  کتشلاپ  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000109 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 10  زیاس 10  هشارت  هلول  دیاگ  الاک :  مان 

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

زیاس 6 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 5 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

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

زیاس 4 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 3 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیاس 2 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 1 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناشیدنا ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HEADSTAR یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0  فرصم  رابکی  راد  ریش  راد و  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
تاترما

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  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

هشارت هشارت هلول   هلول دیاگ   دیاگ وو   راد   راد کتشلاپ   کتشلاپ کسام   کسام ناونع : : ناونع 190190
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال کسام 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001016 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 3,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  بولطم  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   TB PCR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000431 زاین :  هرامش 

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

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

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال کسام  33   کسام ناونع : : ناونع 191191

TB PCRTB PCR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6118992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمج  هنیزه  نولب ، تلم  دناب و  ناپسا  سنج  هیال  هس  کسام  رازه  دص  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا 

1101096123000053 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  I-TAK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  هداس  لدم  نولب  تلم  دناب و  ناپسا  سنج  هیال  فرصم 3  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
کتیآ رادیاپ  دنولا  هدننک  هضرع 

هبعج 100,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمج  هنیزه  نولب ، تلم  دناب و  ناپسا  سنج  هیال  هس  کسام  رازه  دص  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

تروص تروص هبهب   هیوست   هیوست دشاب ، ، دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمج   لمج هنیزه   هنیزه نولب ، ، نولب تلم   تلم وو   دناب   دناب ناپسا   ناپسا سنج   سنج هیال   هیال هسهس   کسام   کسام رازه   رازه دصدص   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا

193193
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6118999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000171 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزهدشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یاراد یاراد دیابامتح   دیابامتح الاکو   الاکو دشاب   دشاب   imedimed  وضع وضع دیاب   دیاب تکرشو   تکرشو دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابربتعم دشابربتعم الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب
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نئاق ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس  ( Aj Teb بط (  جاع   ( Dentalium D Plus سالپ (  ید  مویلاتند  لدم  ریغتم  رود  لاتیجید  یلوسپک  روتاماگلامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناریا

1101090807000003 زاین :  هرامش 
نئاق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کت بط  سالپ  جاع  هدننک  هضرع  عجرم  کت  بط  سالپ  جاع  هدنزاس  عجرم   Dentalium لدم یکشزپنادند  یلوسپک  روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Dentalium D Plus لدم بط  جاع  لاتیجید  هروتوم  ود  یلوسپک  روتاماگلامآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

5346546546 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  رهش -  نامیس  راولب  نیاق  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32492482-056  ، 32498009-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32498008-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یدید   مویلاتند   مویلاتند لدم   لدم ریغتم   ریغتم رود   رود لاتیجید   لاتیجید یلوسپک   یلوسپک روتاماگلامآ   روتاماگلامآ ناونع : : ناونع 195195
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000173 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   T9001 لدم  490x450 mm زیاس  ABS سنج یناتسرامیب  رکال  دمک  الاک :  مان 
دیون

ددع 20 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب رکال   رکال دمک   دمک ناونع : : ناونع 196196
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000172 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  راگدنام  نایسراپ  زیهجت  نیتسار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RTI لدم  cm 150 زیاس یموینیمولآ  سنج  یفقس  یکشزپ  مرس  هیاپ  الاک :  مان 
راگدنام نایسراپ  زیهجت  نیتسار  هدننک 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج یفقس   یفقس یکشزپ   یکشزپ مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 197197
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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 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

6119017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  هناماس  رد  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  .ددع  یرتیل 160 12 وددع یرتیل 495 سکاب 5 یتفس  فورظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000293 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 20   Lit 12 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یا  هناوتسا  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 8 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 45   Lit 5/1 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یا  هناوتسا  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 11 دادعت : 

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

هام 3 ات تخادرپ  تکرشاباهلاسرا و  هنیزه  .دشاب  هتشاد  ار  ناتسرامیبو  دمیآ  زا  هیدات  یاراد  تکرش  .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

یرتیل یرتیل 55 سکاب   سکاب یتفس   یتفس فورظ   فورظ ناونع : : ناونع 198198
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  100و120و70- داعبا رد  ود ال  کی ال و  یحارج  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000434 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 80  هتسب   D120 لدم  120x120 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نابات هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   S120 لدم  120x120 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  کت  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین  بط 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نابات هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   S100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  کت  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین  بط 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 120  هتسب   D100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 200  هتسب   D75 لدم  70x70 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  ود  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
بط نابات  هدنزاس  عجرم  رفولین  بط  نابات  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 400  هتسب   P100 لدم  100x100 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هروفرپ  یحارج  ناش  الاک :  مان 

رفولین بط  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  رفولین 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  100و120و70- داعبا رد  ود ال  کی ال و  یحارج  ناش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الال ودود   وو   الال   کیکی   یحارج   یحارج ناش   ناش ناونع : : ناونع 199199
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یدافتسا  هباشمدک  زا   . ددع 6 نکشراشف - ددع لباترپ 10 نزیسکا  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001149 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Venturi T- piece لدم یناتسرامیب  رتمونام  نژیسکا  دصرد  لدبم  الاک :  مان 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TR-200 لدم یکشزپ  نژیسکا  روتالوگر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - یراکزور  5 هنومن لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

یحایم 06134434142و09169188922

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکشراشف نکشراشف لباترپ -  -  لباترپ نژیسکا   نژیسکا جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 200200
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000176 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هپت نیهاش  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ODAK یتراجت مان   TASSO لدم وش  باوخ  تخت  لبم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینولیان فرصم  رابکی  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001017 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIP یتراجت مان  یددع  هتسب 100  زیاس  یرف  هداس  فرصم  رابکی  ینولیان  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 15,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  رظن  دم  بولطم  تیفیک  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وشوش باوخ   باوخ تخت   تخت لبم   لبم ناونع : : ناونع 20120 1

ینولیان ینولیان فرصم   فرصم رابکی   رابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000166 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک دوتشا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDLAB یتراجت مان   P-OX100L لدم قورع  بلق و  یزیمور  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

قورع قورع وو   بلق   بلق یزیمور   یزیمور رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 203203
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس بسچرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000840 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مرس بسچرب  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  20,000 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 204204

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

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

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

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

6119049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترجا یزیما و  گنر  هارمهب  تیروکس  هشیش  تیزوپماک و  نشیتراپ و  ینها و  هزاس  حلاصم  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000298 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
P.L. SUPERIOR هدنزاس عجرم  لاکتا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   C150 A2U لدم یکشزپنادند   TECO Glossfill A2U تیزوپماک الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   DENTAL MATERIAL GMBH
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یلیمکت  تاحیضوت  دیدزاب  رد  تسیمازلادیدزاب.دسرب و  رظان  داتب  دیاب  راک.دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاصخشم یتسویپ  لیاف  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.یهیقف  یرایتخب و 09125555767  یگنهامه.دوشیم 09392045458 

تسا هدیدرگ  دیق  یلک 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008994-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

ترجا ترجا وو   یزیما   یزیما گنر   گنر هارمهب   هارمهب تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش وو   تیزوپماک   تیزوپماک وو   نشیتراپ   نشیتراپ وو   ینها   ینها هزاس   هزاس حلاصم   حلاصم وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 205205

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 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

6119113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا لاسگزب  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000299 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش تازیهجت  ناهج  هدنزاس  عجرم  افش  تازیهجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   JTS یتراجت مان   JTS 874 لدم یکیناکم  رچلیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

یناریا یناریا لاسگزب   لاسگزب رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا زا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ( ردوپ مک  لیرتسا  یحارج  شکتسد  ) یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

1101005939000083 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

هنیزه.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  ( لیرتسا یحارج  شکتسد  ) یتساوخرد مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  الاک  لاسرا 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: 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

دکدک ناریا   ناریا زازا   )) .رتشوش .رتشوش ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( ردوپ ردوپ مکمک   لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد )) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت الاک   الاک (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل تسد 4  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000372 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تپسورپلآ  Lit 4 ینلیتا یلپ  نلاگ  تسد  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یاقآ سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

051 33108423 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

یرتیل یرتیل   44 تسد   تسد ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 208208

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 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

6119174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دازون  لباترپ  روتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000296 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( ناسوت  ) دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 320  دازون  تروپسنارت  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090562000128 زاین :  هرامش 

درک رهش  رجاه س   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 164 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپو  یس  را  یا  دک 

دشاب یم  سانشراک  دات  هب  طونم  دیرخ 

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

32220016-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32243715-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 دازون   دازون لباترپ   لباترپ روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 209209

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 2 102 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000179 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بطاهس یکشزپ  یسدنهم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  بطاهس  یتراجت  مان   ST1000 لدم یحارج  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هناماس  رد  دیاب  روتکاف  شیپو  دشابیم  هدنرب  تکرشاب  لاسرا  هنیزهودشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یحارج یحارج نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 112 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000177 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس تعنص  رایهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  تعنص  رایهب  هدنزاس  عجرم   BS-500  + لدم یکشزپ  یرتسب  تخت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یکشزپ یکشزپ یرتسب   یرتسب تخت   تخت ناونع : : ناونع 2 122 12

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

6119203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هداز  دیهش  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحتزا  سپ.ههام  تخادرپ.دشابیم 5 تسویپ  اه  خن  تسیل  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش 09166720040 لاسرا  یس  را  یا  دکاب  هارمهروتکاف 

1101091407000148 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

P40301- دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0  یحارج  تاک  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 
75

هبعج 36 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج تاک   تاک لیرکیو   لیرکیو هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 2 132 13

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000178 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازاس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم   AC21-22 لدم لیتسا  لباترپ  مرس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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 لباترپ   لباترپ مرس   مرس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 2 142 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروصب 4 مرن  بوخ  سنج  یموطروخ  هلول  فافش  راد  گب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000232 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا شیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   KYOLING یتراجت مان  یتس  ینوفلس 1  هتسب  یسفنت  یشوهیب و  دربراک  اوه  گب  اب  هارمه  یشوهیب  تس  الاک :  مان 

تس 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

حارج بط  انس  هدننک  هضرع  عجرم   HAIYAN یتراجت مان  یددع  نتراک 30   BCS101 لدم لافطا  رادگب  یشوهیب  تس  الاک :  مان 
نتراک 150 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت وو   یشوهیب   یشوهیب دربراک   دربراک اوه   اوه گبگب   اباب   هارمه   هارمه یشوهیب   یشوهیب تستس   ناونع : : ناونع 2 152 15

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 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

6119215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  دنربو  تیفیک  طرش  هب  قوف  مالقا  زاین  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000872 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
B22162V دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 24 زیاس تروئآ  نایرش  یبلق  الوناک  الاک :  مان 

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

ARC05 دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 15 زیاس یژلپویدراک  تروئآ  تور  یبلق  الوناک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ARC08 دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 15 زیاس یژلپویدراک  تروئآ  تور  یبلق  الوناک  الاک :  مان 

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

ARC02 دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 15 زیاس یژلپویدراک  تروئآ  تور  یبلق  الوناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
01V301L8 دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 39 زیاس سونو  یدیرو  یبلق  الوناک  الاک :  مان 

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

01V321L8 دک ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ANDOCOR هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 39 زیاس سونو  یدیرو  یبلق  الوناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تروص رد  دیهد  باوج  قوف  تساوخرد  هب  مالقا  یدوجومو  دیئ  اتو  تبفیک  تروص  رد  افطل  زکرم  زاین  قبط  ورادو  اذغ  تنواعمدهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یگنهامه  زکرم  اب  لاوس  هنوگره 

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

تروئآ تروئآ نایرش   نایرش یبلق   یبلق الوناک   الوناک ناونع : : ناونع 2 162 16

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

6119227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هداز  دیهش  ناتسرامیب  رابنا  برد  تفایرد  زا  سپ  ههام  تخادرپ.دشابیم 5  تسویپ  اه  خن  تسیل.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166720040 دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هاروه  هب  روتکاف 

1101091407000149 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 3/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 432 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردام دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000844 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ردام دنبتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3/03/0 نولیان   نولیان خنخن   عون   عون هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 2 172 17

ردام ردام دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 2 182 18

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردام دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000843 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ردام دنبتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

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

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

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتیلف اسنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000611 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   RICHARD WOLF هدنزاس عجرم  دک 8170202  یپوکساراپال  روتیلفاسنیا  بویت  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  هاگتسد  تاصخشم   ... تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا  لاور  قبط  تخادرپ  رتیل  ات 30 یپوکساراپال 20 روتیلف  اسنیا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرهبا سدنهم  یاقا  دیشاب  طابترا  رد  پاستاو  قیرط  زا  قوف  هرامش  اب  یماهبا  ای  لاوس  تروص  رد  دوش و  پاستاو   09157139881

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

ردام ردام دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 2 192 19

یپوکساراپال یپوکساراپال روتیلفاسنیا   روتیلفاسنیا بویت   بویت ناونع : : ناونع 220220
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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 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

6119262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  .ددع  دادعت 3000 هب  بولطم  تماخضابوراد  شک  ینولیان 2/20.1/20  یتختور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000298 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  RTA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   NBC120-07 لدم  220x120 cm زیاس ینولیان  سنج  یناتسرامیب  فرصمرابکی  راد  شک  یتختور  الاک :  مان 

ماکآ تراجت  نامار  هدننک  هضرع  عجرم  ماکآ  تراجت  نامار  هدنزاس 
ددع 3,000 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 3 تکرشاب و  لاسرا  هنیزه   . دشاب هتشادار  دمیآ  ناتسرامیب و  زا  هدات  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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درای تناس 2  مخز 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000817 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناکاپ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 180 لوط  cm 15 ضرع هداس  لدم  نامسناپ  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

رهشمئاق تفاب  رهگ  هدننک 
ددع 15,120 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصاو  دمیا  نتشاد  // ددع ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 180 لوط  cm 15 ضرع هداس  لدم  نامسناپ  هتفاب  رانک  یدنب  مخز  دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177073947  // رابنا لیوحت  // یرابتعا تخادرپ  // IRC

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد شکشک     2/20 .1/202/20 .1/20 ینولیان   ینولیان یتختور   یتختور ناونع : : ناونع 22 122 1

درای درای   22 تناس   تناس   1515 مخز   مخز دناب   دناب ناونع : : ناونع 222222
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تشر نارهاوخ  هرامش 4  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون 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

6119314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیداتب زاگ ،  دناب ،  کیژام ،  نک ،  کاپ  هتخت  وراج ،  یت ،  یهار ،  هس  یباتهم ،  درب ،  تیاو  هتخت 

1201004960000002 زاین :  هرامش 
تشر نارهاوخ  هرامش 4  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  حرش  هب  - 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
یلک  1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهد یمن  ماجنا  دیرخ  دهعت  زکرم  یارب  نینچمه  هدوب  تسویپ ) لیاف  قباطم   ) زکرم طیارش  شریذپ  یانعم  هب  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  هنازخدانسا  هلیسوب  تخادرپ 

4163935385 یتسپ :  دک  هرامش 4 ،  تشر  نارهاوخ  (س ) هیبنیز یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33732317-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33732317-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تسدربنا تسدربنا هچراپ -  -  هچراپ نکنوز -  -  نکنوز نیداتب   نیداتب زاگ ،  ،  زاگ دناب ،  ،  دناب کیژام ،  ،  کیژام نکنک ،  ،  کاپ   کاپ هتخت   هتخت وراج ،  ،  وراج یتیت ،  ،  یهار ،  ،  یهار هسهس   یباتهم ،  ،  یباتهم درب ،  ،  درب تیاو   تیاو هتخت   هتخت ناونع : : ناونع
 ......  ...... وو تکاپ   تکاپ یرزیل -  -  یرزیل رتم   رتم کیژام -  -  کیژام میحل -  -  میحل نغور   نغور نیچ -  -  نیچ میس   میس

223223
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ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6119336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2cc اهس گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000117 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم رد  الاک  لیوحتو  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

22 cccc اهس   اهس گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 224224

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

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

زا 200 ھحفص 180 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8emtzu6zcutdf?user=73474&ntc=6119336
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119336?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000812 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 200 یسوطددع 1000 زبسددع 2000 درزددع 6000 یبآددع 20000 یتروص تکویژنآ  - 

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

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

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

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

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 225225
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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 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

6119379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یبلق  کوش  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000304 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  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 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  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 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

6119385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000180 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مق تسالپ  راگن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   160X200 cm زیاس رتسا  یلپ  سنج   E2 لدم باوخ  تخت  کشت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداد هللا   09125758474 ددرگ جرد  هناماس  رد  روتکاف  شیپو  هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یناریا یناریا یبلق   یبلق کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا ناونع : : ناونع 226226

باوخ باوخ تخت   تخت کشت   کشت ناونع : : ناونع 227227

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

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

6119386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلومعم کپوت و  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000614 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
ایار  g 100 ینولیان هتسب  یشیارآ  دیفس  کپوت  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایار  g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/10/24 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

یلومعم یلومعم وو   کپوت   کپوت هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 228228

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  دشاب .  یناریا  امتح  الاک  دشاب .  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب .  دمیآ  رد  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000112 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
IEI یتراجت مان  اب  ناریا  کینورتکلا  عیانص   C55 F لدم یناتسرامیب  یکشزپ  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت سدنهم  سامت  هرامش  ددرگ .  همیمض  روتکافشیپ  سامت و  هرامش  دامرف .  هظحالم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ار  یتسویپ  تسیل  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09190080520 دنواسب .  سدنهم  مناخ  یکشزپ 

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

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  سامت  هرامش  روتکافشیپ و  ههام ، تخادرپ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000669 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Angio Dynamics یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 10303502   cm 28 زیاس یمئاد  زیلاید  رتتاک  الاک :  مان 

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

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33134616-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ نشکاس   نشکاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 229229

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ سامت   سامت هرامش   هرامش وو   روتکافشیپ   روتکافشیپ ههام ، ، ههام   66 تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 230230

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نزر جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیب 11 غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000319 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیاس 11 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 9 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم دنلب 

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: 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

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 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

6119430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا گنرس  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000302 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-06 لدم مرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

111 1 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 231231

یناریا یناریا گنرس   گنرس پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 232232
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هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000320 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

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

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 233233
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نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس ماد  سار  یکفرب 35000 بت  نویسانیسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  نیگنس  ماد  سار  یکفرب 3200  بت  نویسانیسکاو 

1101003294000036 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
سار 35000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

سار 3200 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادارآ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414833196 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یرهطم - نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447625-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447626-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم نیگنس   نیگنس ماد   ماد سار   سار   32003200 یکفرب   یکفرب بتبت   نویسانیسکاو   نویسانیسکاو کبس   کبس ماد   ماد سار   سار 3500035000 یکفرب   یکفرب بتبت   نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 234234
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف.تسویپ لیافددع  3 قبط (surgicon) نوکیجرسدنرب ساساربرازبازاین  دروم  رازبا  یاهدک  دادعت و   . تسا هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ههام باسح 4  هیوست.ددرگ  یرازگ  رابو  لیمکت  تسویپ 

1101090979000484 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنهس تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICON هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 20 زیاس دک 1853  یکشزپ  روتکارتر  الاک :  مان 
ددع 71 دادعت : 

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

لیمکت.دشاب و یم  ددع  دادعت 90  هب  اعمج  تسویپ  لیاف  ددع  قبط 3  دنرب surgicon و  ساسا  رب  زاین  دروم  رازبا  یاهدک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یزاس  لداعم  امتح  رگید  دنرب  زا  تمیق  داهنشیپ  تروصرد.تسیمازلا  یرازگراب  گرب و  هس  ره  یاضما  ورهم 

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

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

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف.تسویپ لیاف.تسویپ لیافددع   لیافددع 33 قبط قبط (( surgiconsurgicon)) نوکیجرسدنرب نوکیجرسدنرب ساساربرازبازاین   ساساربرازبازاین دروم   دروم رازبا   رازبا یاهدک   یاهدک وو   دادعت   دادعت  . . تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.ههام .ههام   44 باسح   باسح هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ یرازگ   یرازگ رابو   رابو لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000250 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1,200 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

BP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1,200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 236236
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  تیولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000668 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیمات نیپساک  یزاسوراد  تکرش  زا   HEPARODIC یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   U\1 ml 5000 زد لوپمآ  میدس  نیراپه  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

اهس یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  نیسیامورتیزآ 250  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 6   mg 250 زد صرق  نیسیامورتیزآ  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
اهس یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  نیسیامورتیزآ 500  یتراجت  مان  یددع  هبعج 30   mg 500 لوسپک نیسیامورتیزآ  الاک :  مان 

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

وژان ناریا  هدنزاس  عجرم  دصرد  0.2 وژان - نوزاروفورتین یتراجت  مان   g 30 یبویت ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 0/2 یعضوم  مرک  نوزاروفورتین  الاک :  مان 
بویت 500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33124603-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   تیولا   تیولا ناونع : : ناونع 237237
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ( سکتال شکتسد  ) یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  ( تسا هدش  هدافتسا 

1101005939000084 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  زیاس 7/5  سکتال  سنج  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه.دشاب  یلخاد  دیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  ( سکتال شکتسد  ) یتساوخرد مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  الاک 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: 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

(( سکتال سکتال شکتسد   شکتسد )) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 238238
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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 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

6119472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس یراوید و  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000301 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتینام دادعت  هب  یراوید  هیاپ  اب  - هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

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

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

لارتناس لارتناس وو   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 239239
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(AIR COOLER  ) ییاوهرلوک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097224000023 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
.دوش هعجارم  همیمض  حرش  هب  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هفاضا  غلبم  هب  ینف  یسرزاب  تامازلا  .دوشن  دیق  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  روتکاف  شیپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6119507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868  - ههام تخادرپ 3  دوش - یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  یسپویب -  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094135000147 زاین :  هرامش 

زقس هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قفا هدننک  هضرع  عجرم   TSK LABORATORY JAPAN هدنزاس عجرم   g 18 رطق  mm 200 لوط  CHIBA لدم یکشزپ  فرصمرابکی  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

بط
ددع 10 دادعت : 

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

تسا زاین  دروم  لوط 22  زیاس 18 و  یسپویب  نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681645749 یتسپ :  دک  زقس ،  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - سدق نادیم  - زقس ناتسدرک - زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36224444-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225155-087 :: 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

(( AIR COOLERAIR COOLER  ) ) ییاوهرلوک ییاوهرلوک ناونع : : ناونع 240240

یسپویب یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 241241
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یکشزپنادند هدکشناد   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب یبرس  شوپور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000091 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب یبرس  شوپور  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

دشاب درادناتسا  برس  تماخض  رظن  زا  شوپور  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: 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

ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6119599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس cc 5 گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000118 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 5 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنارد الاک  لیوحتو  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

لاسگرزب لاسگرزب یبرس   یبرس شوپور   شوپور ناونع : : ناونع 242242

اهس اهس cccc   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 243243
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ناتسا نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6119602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهس گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 10 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهس امتح  دنرب  زکرمرد  الاک  لیوحتو  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8195163381 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33861006-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868286-031 :: 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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع دماف 50 کسام  ید   ) یبط کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000847 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یراکزور  25 ردروتکاف یتخادرپ  غلبم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  هدهاشم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

اهس اهس   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 244244

(( یددع یددع 5050 دماف   دماف کسام   کسام یدید    ) ) یبط یبط کسام   کسام ناونع : : ناونع 245245
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6119607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق نودب  - دشاب رتم  یتناس  یچیق 2  کون.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.رتم  یتناس  هزادنا 18  - هجرد ستاپ 45 یچیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمشچ  یاهریگنزوس  لدم  فیرظو 

1101094953001150 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم  Geister Medizintechnik GmbH یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 18 زیاس لدم 4122-26  هجرد  تیمسا 45  - ستاپ قورع  یچیق  الاک :  مان 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدنشورف سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یحایم 09169188922 و 06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس 1818 هزادنا   هزادنا  - - هجرد هجرد 4545 ستاپ   ستاپ یچیق   یچیق ناونع : : ناونع 246246
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  نامز  یمازلا / یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  ره  یارب  دک  ناریا  هئارا  رتیل / دادعت 10000  هب  متیآ   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ دیق  ینف  داهنشیپ 

1201092179001130 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ دیق  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  یمازلا / یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  ره  یارب  دک  ناریا  هئارا  رتیل / دادعت 10000  هب  متیآ   1 - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

LT 10,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  یمازلا / یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  ره  یارب  دک  ناریا  هئارا  رتیل / دادعت 10000  هب  متیآ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یمازلا  هنومن  هئارا  ( 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقوم6118065 مسیرونآ  هحفص 4)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمئاد6118068 یزغم  مسیرونآ  هحفص 4)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک 61181652004 .دشاب  هتشادار   k و na یشهاک  - اپورا  ce وزیا 13485 و  fda هحفص 4)هیدیات یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یددع6118199 هتسب 1   Elisa دیئوریت  T-uptake تیک -B12 نیماتیو صیخشت  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب6118221 یکشزپ  تازیهجت  هحفص 4)نویساربیلاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف6118224 قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیبرد  لیوحت 
تسویپ

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

project direct charge create amend deleteproject direct charge create amend delete ناونع : : ناونع 247247
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6118231 5 امسالپ هحفص 4)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6118235 تسیل  قبط  نوخ  تشک  هحفص 4)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6118238 دات  دروم   KAI دنرب ددع  دادعت 200  اب  زیاس 3  یکشزپ  هحفص 4)تروک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دارگیتناس6118243 هجرد  هداتسیا 80 -  رزیرف  هحفص 4)پید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6118247PTS دنرب CRP-D DIMER هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ازیالا6118253 تیک  ( DNA(CHECK ازیالا  - تیک  ( RNA(CHECK(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نژیسکا6118254 بطار  کسام و  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6118384 لیاف  قبط  مارگویب  یتنآ  یاه  هحفص 4)کسید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک6118394 / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  دهاش  تست  عاونا 
هدنشورف هدهع  هب  لمح  / ههام هس  هیوست  / الاک تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.تسا6118425 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع ازیالا 5  CA125 وددع ازیالا 5  ANTI -CCP(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6118454FREE PSA تیک -  PSA هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نشیلبا6118459 ترامسا  روشاگیل و  متسیس  هب  زهجم  رتوکورتکلا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ6118462 کولب  مال و  یناگیاب  هحفص 4)لیاف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6118466cystain Pl Absolute p(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6118558ROJE(DNALL PLUS KIT)100 PREPS جارختسا هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6118559 یناریا  الاک  دهد  هئارا  ربتعم  یس  را  یا  دشاب  هتشاد  شورف  زوجم  دشاب  دمیآ  رد  تکرش 
 . تسا هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا   . دوش رکذ  سامت  هرامش 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

61185722ME-G6PD- لاگنبزر  - یا هلول  تیار  - کیتر - نوخ هحفص 4)تشک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6118594 تسیل  قبط  دهاش  تست  هحفص 4)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نلآ6118633 شلو  پوکسوملاتفآو  پوکیوتا  هحفص 4)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هلاناک6118643 نامیدس 10  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشابیم6118714 تسویپ  هگرب  طقف  رظن  دم   ** دشابیم تسویپ  هگرب  هب  یهاگشیامزآ  مالقا  اه و  تیک 
**

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6118743HSV PCR(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتتک 611884016 هحفص 4)نشکاس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

611890218 تکردیل )  ) نیال هحفص 4)لایرترآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لایسالگ6118913 کیتسا  - هحفص 4)کیردیرلک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6118915 یم  دیئات  دروم  یناریا  دنربو  هباشم  دک  ناریا  اب  زکرم  زاین  هحفص 4)قبط  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رسویدسنارت6118925 هحفص 4)ماد و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6118965 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 4)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6119014cc 2 فرظ یژولوتامه  نوخ  لرتنک  هحفص 4)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6119022 تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6119070HLA B51(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژیسکا6119105 هحفص 4)روسنس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نکش6119120 گنس  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کتورتیو6119138 دایتعا  مدع  یتست  هحفص 4)هس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ییازان6119152 یفرصم  چات  هحفص 4)ویارک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6119157F7- (- ددع دادعت 210  3/5F7-JR (--) ددع دادعت 124  F6-JR4 رتتک گنیدیاگ  )
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  هئارا  --- ددع دادعت 52  XB3/5

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبط6119284 صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاسگرزب6119289 بل  کت  تیلپو  رتوک  ملق  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا6119295 فارگویدراکورتکلا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیمکت6119377 یتسویپ  مرفو  تاصخشم  اشهاوخ  -  Indirect Ophthalmoscop Omega 600
 ( تسیمازلا ینف  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   ) ددرگ یراذگراب  هناماسردو 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مویکو6119390 یرپ  کیتاموتا  مامت  یرتیل  والکوتا 300  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6119440 دادعت 171 F6-JR3/5 --- دادعت 124 F6-JL4 --- دادعت 257 F6-JL3/5 رتتک گنیدیاگ 
- تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   -- دشابیم زاین 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا6119449 یراوید  لارتناس  نشکاس  هحفص 4)رتمولف و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6119464.cm 8 زیاس جیگ 20 تک  ردیل  هحفص 4)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا6119504 پوکسوگنرال  هحفص 4)وئدیو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6119597 هحفص 4)تسورکیم 3000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6119601 یفرصم  هحفص 4)دراوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتلاومیس6119610 وددع  کش 1 ورتکلا  روتاربیلاک  هحفص 4)رتست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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