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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 99  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 9

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

( یهگآ دادعت 251  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 83

140 1140 1 یدید     1818 هبنشکی   هبنشکی 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   2هکس 18 ,490 , 0002 18 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,404رالد 030404, تاراما030 تاراما مهرد   112مهرد ,840112 ,840

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   203,980هکس , 000203,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   286رالد , 100286 , سیئوس100 سیئوس کنارف   448,300448,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   310رالد ,500310 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   1لایر 10 ,7101 10 ,710

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,500هکس , 00087,500 , وروی000 441وروی ,850441 ژورن850, ژورن نورک   41نورک ,60041 ,600

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,855,00018 سیلگنا855,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ503,000503,000دنوپ نپاژ نینی   دصکی   314,940314,940دصکی

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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((281281 ))

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

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

زا 248 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
هچراپکی

1401/10/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005014000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 19عبنم ات  رثکادح  هناماس  رد  داهنشیپ  تبث   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  فلا  تکاپ  یکیزیف  لیوحت  خروم 1401/11/06 -

6122629 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فرشا فجن  رد  ع )   ) یلع ماما  ناتسرامیب  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر یکناب 22/460/000/000  همانتنامض  نیمضت  - 

نویسیمک هناخریبد  لوا  هقبط  رمحا  لاله  تیعمج  حلص  نامتخاس  یمسای  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم - نابایخ  زا  رتالاب  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
نفلت 85633057 تالماعم و 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد   - 1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005897000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122879 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  بسن  یلاع  ناتسرامیب  یهاگشیامزآ  یازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  یهاگشیامزآ  یازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1234 کالپرهمگرزی یوک  یوربور  ماما  نابایخ  زیربت   ، 5154987979 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

ناتسرامیب ناتسرامیب یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یازیالا   یازیالا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 248 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpqgvvgux2x8z?user=73474&ntc=6122629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122629?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/77ndw6b9vkwdd?user=73474&ntc=6122879
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122879?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

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

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هدش وهرامش زاغآ  مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  هناماس  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
.تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  ات 10 

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

نفلت 061-34440151-7 هاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - لیوحت :  :: سردآ سردآ

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

34146451-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

موس راب   _ یا هلحرمکی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 2001000262000144ا یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش خیرات 13/10/1401  - هناماسرد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 22/10/1401  هبنش  جنپ  زور  تعاس 19  تیاس : زا  هصقانم  دانسا 

kums.ac.ir :: عبنم خیرات 08/11/1401عبنم هبنش  زور  تعاس 15  داهنشیپ :  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124072 :: هرازه هرازه خیرات 09/11/1401دکدک   هبنشکیزور  حبص   9 تعاس  :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  نسکاو  یرادهگن  هقبط  ود  رزیرف  لاچخی و  هاگتسد  لمح 396  دیرخ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزابو  نارگ  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) ) تلود یکینورتکلا 

زیراو ایو  طرشو  دیق  نودب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروصب  لایر ) نویلیم  ود  داتشه و  دصتفه و  درایلیم و  کی  ) لایر هصقانمرد 000/000/782/1  تکرش  هدرپس 
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  مانب  ( هاشنامرک  ) سردم هبعش  تارداص  کناب  هرامش 0104173702007  باسح  هب  روکذم  هجو  یدقن 

.دشاب یم 

 ( 083-38375161: نفلت  ) یزکرم نامتخاس   – یتشهب دیهش  راولب   :: سردآ سردآ
هنامرحم هناخریبد  ، موس هقبط  ، یزکرم نامتخاس  ، یتشهب دیهش  راولب  ، هاشنامرک  ( فلا تکاپ ( لیوحت  لحم 

ینابیتشپ تیریدم  رتفد   ، لوا هقبط   ، یکشزپ مولع  هاگشناد  کی  هرامش ی  نامتخاس  ، یتشهب دیهشراولب  ، هاشنامرک لحمرد  هلصاو  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  لحم 
یهافرروماو

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GASGAS 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
CHROMATOGRAPHCHROMATOGRAPH

33

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن هقبط   هقبط ودود   رزیرف   رزیرف وو   لاچخی   لاچخی هاگتسد   هاگتسد   396396 لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ 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 248 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/38ne3qbykzjps?user=73474&ntc=6123020
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123020?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lqnhjnkj76xjw?user=73474&ntc=6124072
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124072?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001006021000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122888 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  دیلوت  یشوهیب  هاگتسد  راهچ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یشوهیب  هاگتسد  یکشزپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

یکناب ربتعم  همانتنامض  ای  دقن  هجو  زیراو  تروص  هب  تسا  مزال  هک  دشاب  ¬ یم لایر  غلبم 2/000/000/000 راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
ای دوش و  هئارا  یطرش ،) دیق و  هنوگچیه  نودب   ) تیریدم نیا  طسوت  دیدمت  لباق  ههام و  تلهم 3  اب  ناردنزام ، ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  مان  هب 

نامرد تیریدم  یلنسرپ  یاه  هنیزه  مانب  هرامش 1111215080  هب   203 دک ، رهشمئاق یزکرم  هبعش  نارگراک  هافر  کناب  دزن  هارمه  یراج  باسح  هب  نآ  یدقن  هجو 
.دنیامن  زیراو  ناردنزام  یعامتجا  نیمات 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیریدم داتس  تقادص –  هچوک  یوربور  لباب –  نابایخ  رهشمئاق –   - ناردنزام سردآ :   ، 1414141414 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
،4765935489: یتسپدک  011  – 42265618 نفلت :  ناردنزام  یعامتجا  نیمات  نامرد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوهیب یشوهیب هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 248 ھحفص 4 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123023 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دیامن  یم  توعد   01/12
یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(، جع ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص  :) رازگ هصقانم  سردآ   ، 1968644871 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ، دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ نادابآ ناتسرامیب   ناتسرامیب مرس   مرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد 3838 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123029 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دیامن  یم  توعد   01/12
یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(، جع ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص  :) رازگ هصقانم  سردآ   ، 1968644871 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ، دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب لاسگرزب   لاسگرزب // لافطا لافطا روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   22 وو   لاسگرزب   لاسگرزب روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   88 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123030 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دیامن  یم  توعد   01/12
یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   655,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(، جع ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص  :) رازگ هصقانم  سردآ   ، 1968644871 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ، دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هرمق   هرمق ودود   یفقس   یفقس لمع   لمع قاتا   قاتا غارچ   غارچ هاگتسد   هاگتسد 66 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 248 ھحفص 7 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123035 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دیامن  یم  توعد   01/12
یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1401/12/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(، جع ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص  :) رازگ هصقانم  سردآ   ، 1968644871 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ، دیهش  هچوک  رفظ ، زا  رتالاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دتم تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یلا 21  ید  نامز 18  یکشزپنادند -  یفارگونوس -  ژولویدار و  یپارتویزیف - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ید یلا 21  ید   18: نامز : ادهشلادیس هار  راهچ  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  هصقانم : لحم   :: سردآ سردآ

77780761-4 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب CARMCARM  مرآ مرآ یسیس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

یکشزپنادند یکشزپنادند یفارگونوس -  -  یفارگونوس وو   یژولویدار   یژولویدار یپارتویزیف - - یپارتویزیف ناونع : : ناونع 1010

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

ناتسرامیب6122629 زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  هحفص 2)هیهت و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسرامیب6122879 یهاگشیامزآ  یازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نسکاو6124072 یرادهگن  هقبط  ود  رزیرف  لاچخی و  هاگتسد  لمح 396  دیرخ و  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   9999 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000719 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یناقلاط   یناقلاط ناتسرامیب   ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم ینتشاک   ینتشاک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Qiagen تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000366 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Qiagen تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تمیق  نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  دوش -  دیق  یلک  تمیق  یسانشراک -  دات  زا  سپ  زور  یلام 30  هیوست  هدنشورف - اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شهوژپ راولب  جرک  نابوتا  رد  عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت  ددرگ  دیق  تسویپ 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QiagenQiagen تکرش   تکرش تخاس   تخاس یشنکاو   یشنکاو دصدص   یروناج   یروناج تفاب   تفاب زازا     RNARNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1212

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

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

6122466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لداعم 360  یددع  هتسب 6  دادعت 60  ییالط  کالومه  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001000 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   103Y.501 لدم  XL زیاس یکشزپ  ییالط  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . Co
ددع 60 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 لداعم 360  یددع  هتسب 6  دادعت 60  ییالط  کالومه  سپیلک   :: 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

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یس یس  تسورکیم 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094066000050 زاین :  هرامش 

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715974677 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444591-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449300-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   360360 لداعم   لداعم یددع   یددع   66 هتسب   هتسب   6060 دادعت   دادعت ییالط   ییالط کالومه   کالومه سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 1313

(( دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یسیس یسیس     100100 تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآرد لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000463 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LBOD لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت  جنس  ید  وا  یب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   CDC لدم نیالنآ  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  رتم  نژیسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   BOD TRAK II لدم یرتمونام  شور  هب  یلآ  رصنع  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   AMTAX sc لدم نیالنآ  موینومآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   PHOSPHAX sc لدم نیالنآ  تافسف  زوزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ30D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ40D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ2200 لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

بآرد بآرد لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

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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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 360  ره  زا  یدیرو  ینایرش و  جیگ 16 لوتسیف  نزوس  تسویپ و  قبط  الوتسیف  نزوس  زیلاید و  یفاص  تس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000582 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TBL03100 SEL251 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   360360 مادک   مادک رهره   زازا   یدیرو   یدیرو وو   ینایرش   ینایرش 1616 جیگ   جیگ لوتسیف   لوتسیف نزوس   نزوس وو   تسویپ   تسویپ قبط   قبط الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس وو   زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص وو   تستس   ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Roche تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000364 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Roche تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  تمیق  نودب  تمیقاب و  روتکاف  شیپدوش  دیق  یلک  تمیق  یسانشراکدات - زا  سپ  زور  یلام 30  هیوست  - هدنشورف اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شهوژپ راولب  جرک  نابوتا  رد  عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت  .ددرگ  دیق 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RocheRoche تکرش   تکرش تخاس   تخاس یشنکاو   یشنکاو دصدص   یروناج   یروناج تفاب   تفاب زازا     RNARNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگشیامزا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000580 زاین :  هرامش 

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

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت 
هتسب 1 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

6122541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000718 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یناقلاط   یناقلاط ناتسرامیب   ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم ینتشاک   ینتشاک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1919
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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 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

6122552 :: 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 

1101091408000188 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

فیرش زیهجت  دادرخ  هدننک  هضرع  عجرم   KTS دادرخ یتراجت  مان   B-22 لدم یژولورس  شوج و  بآ  یرام  نب  مامح  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
یمیرک  09356735013 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B-22B-22 لدم   لدم یژولورس   یژولورس وو   شوج   شوج بآبآ   یرام   یرام نبنب   مامح   مامح ناونع : : ناونع 2020
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000599 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روآدرف صیخشت  هوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تیک   تیک ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OQ & PQ زاف رد   BSL2 تیاس زیمت  یاه  قاتا  یزاسربتعم  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000142 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  هدش  همیمض  لیاف  قبط  راک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ لمعب  دیدزاب  زاین  تروص  رد 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- دیدرگ تسویپ  طیارش  هیلک  ههام - تخادرپ 8 - ددع 40 زبس دنوس  - ددع 40 زمرق دنوس  - ددع 40 دیفس دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000435 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 120  یکشزپ  دربراک  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  کیرتساگ  وزان  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- دیدرگ تسویپ  طیارش  هیلک  ههام - تخادرپ 8 - ددع 40 زبس دنوس  - ددع 40 زمرق دنوس  - ددع 40 دیفس دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OQ OQ & & PQPQ زاف   زاف ردرد     BSL2BSL2 تیاس   تیاس زیمت   زیمت یاه   یاه قاتا   قاتا یزاسربتعم   یزاسربتعم وو   تست   تست ناونع : : ناونع 2222

زبس زبس دنوس   دنوس -- ددع ددع 4040 زمرق زمرق دنوس   دنوس -- ددع ددع 4040 دیفس دیفس دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 2323
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوریب هبل  یاراد  یزلف  کبشم  لاچخی  تاقبط  هحفص  الاب  رزیرفو  یلصا  هظفحمزا  ادج  یخیاج  برد  توف  ای 14  لاچخی 13  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رولیف 09183150957 کرام  هباشم  دک  ناریا.دشاب 

1101093896000112 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SVS-1 لدم نسکاو  هدنرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

دک ناریا.دشاب  ینوریب  هبل  یاراد  یزلف  کبشم  لاچخی  تاقبط  هحفص  الاب  رزیرفو  یلصا  هظفحمزا  ادج  یخیاج  برد  توف  ای 14  لاچخی 13   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم 09183150957 هدنشورف  هدهعب  لقنو  لمح  هنیزه  رولیف  کرام  هباشم 

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

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف کبشم   کبشم لاچخی   لاچخی تاقبط   تاقبط هحفص   هحفص الاب   الاب رزیرفو   رزیرفو یلصا   یلصا هظفحمزا   هظفحمزا ادج   ادج یخیاج   یخیاج برد   برد توف   توف   1414 ایای   لاچخی  1313   لاچخی ناونع : : ناونع 2424
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یناریا رتوک  تیلپ  طبار  لباکو  یناریا  لاسگرزب  هبل  کت  رتوک  تیلپو  یناریا  هشیف  رتوک 3 ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101005934001025 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

1401/10/26 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 2,400 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان   m 5 لوط  F7903 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف .ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دشاب  یناریا  سنج  .دنشاب  دم  یا  تبث  اه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجماهنا  دم  یا  تیاس  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوک رتوک تیلپ   تیلپ طبار   طبار لباکو   لباکو یناریا   یناریا لاسگرزب   لاسگرزب هبل   هبل کتکت   رتوک   رتوک تیلپو   تیلپو یناریا   یناریا هشیف   هشیف رتوک  33 رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007 پاستاو رد  یزادرپراک  اب  طابترا  -- دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  مادکره  - نتراک  کی  ههام - تخادرپ 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000439 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 25  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 26  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007 پاستاو رد  یزادرپراک  اب  طابترا  -- دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  مادکره  - نتراک  کی  ههام - تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیاپسا لانیاپسا قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 2626

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

6122612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یموتسورتساگ  گپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000876 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 5  هتسب  دک 8884752216   fr 20 زیاس  PEG OBTURATOR یموتسورتساگ بویت  الاک :  مان 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت 
هتسب 50 دادعت : 

1401/11/04 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Roche تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   DNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000363 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Roche تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   DNA جارختسا تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  زور  یلام 30  هیوست  هدنشورف -  اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- شهوژپ راولب  جرک  نابوتا  رد  عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت  ددرگ  دیق  تسویپ  رد  تمیق  نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  دوش  دیق  یلک  تمیق 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموتسورتساگ یموتسورتساگ گپگپ   تستس   ناونع : : ناونع 2727

یروناج یروناج تفاب   تفاب زازا     DNADNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Qiagen تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   DNA جارختسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000365 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Qiagen تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   DNA جارختسا تیک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ دیق  تمیق  نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  دوش  دیق  یلک  تمیق  یسانشراک - دات  زا  سپ  زور  یلام 30  هیوست  هدنشورف - اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شهوژپ راولب  جرک  نابوتا  رد  عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشنکاو یشنکاو دصدص   یروناج   یروناج تفاب   تفاب زازا     DNADNA  جارختسا جارختسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 5f-100cm (500 لایدار رگیات  یفارگویژنآ  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000173 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6122624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Detergent تسیل قبط  نلاکلآو  لایرتکاب  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000432 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  130 دادعت : 

1401/10/21 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

(( ددع ددع 55 f- 100cm f- 100cm (500(500 لایدار   لایدار رگیات   رگیات یفارگویژنآ   یفارگویژنآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3030

نلاکلآو نلاکلآو لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POP7 -3500Series تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000410 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
polymer - 

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

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6122645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا 16*18 همین  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000820 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MANAN MEDICAL PRODUCTS هدنزاس عجرم   g 15 رطق  mm 50 لوط  TMGBM15-5 لدم یکشزپ  فرصمرابکی  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 
T.M.G یتراجت مان  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  بط  قفا  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس  09178540040 دشابیم یمازلا  دات  تهج  هنومن  لاسرا  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POP7 -3500SeriesPOP7 -3500Series ناونع : : ناونع 3232

1818 ** 1616 کیتاموتا   کیتاموتا همین   همین یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 3333
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

magnetic display for level indicator تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000222 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KLINGER هدنزاس عجرم   RLG یتراجت مان   R لدم  Reflex ییاسانش یریگ و  هزادنا  تازیهجت  حطس  جیگ  الاک :  مان 

سراپ ور  تیک  یسدنهم 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RR لدم   لدم   ReflexReflex  ییاسانش ییاسانش وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت حطس   حطس جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 3434
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000161 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارتسگ کادآ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم   HETTICH یتراجت مان   ROTOFIX 46 H لدم یهاگشیامزآ  یزیمور  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یمازلا و  روتکاف  شیپ  یرازگراب   – دشابیم هباشم  دک  ناریا  یزلف -  راد  برد  تکاب  اب  امتح   - نوکلاف 50 صوصخم  رود 4000 –  هخاش  -  8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسویرتکد مناخ   09128487251  - دنیامن تکرش  دنشابیم  دمیآ  وضع  هک  ییاهتکرش  طقف  طقف و  ددرگیم - لاطبا  تمیق  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص 

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  دشابیم - هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  - دشابیم تسویپ  تسیل  ملق  هاگشیامزآ 66  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000174 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  دشابیم - هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  - دشابیم تسویپ  تسیل  ملق  هاگشیامزآ 66  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROTOFIX 46 HROTOFIX 46 H  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یزیمور   یزیمور ژویفیرتناس   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 3535

...و ...و   YNPYNP  لدم لدم یبلق   یبلق   PTCAPTCA  تیک تیک ناونع : : ناونع 3636
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  یمومع  تسورکیم  ددع   3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000247 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تلاصا  بسچرب  - ددرگ یرازگراب  امازلا  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارومف یفارگویژنآ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000620 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
MERIT MEDICAL هدنزاس عجرم  کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   PERFORMA یتراجت مان  لدم 13-7501   cm 100 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / ههام شش  هیوست  تسا / یمازلا   irc دک هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا / زاین  دروم  تسار  ددع  دادعت 1000  پچ و  ددع  دادعت 1000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   11 لیرتسا   لیرتسا هتسب   هتسب یکشزپ   یکشزپ   cccc   100100 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یمومع   یمومع تسورکیم   تسورکیم ددع   ددع   30003000 ناونع : : ناونع 3737

لارومف لارومف یفارگویژنآ   یفارگویژنآ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3838
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یناریا رتوک  تیلپ  طبار  لباکو  یناریا  لاسگرزب  هبل  کت  رتوک  تیلپو  یناریا  هشیف  رتوک 3 ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101005934001028 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  تکرش  یتراجت  مان   PHAEMO01 لدم یرجرسورتکلا  هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

1401/10/21 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 2,400 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان   m 5 لوط  F7903 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف .ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دشاب  یناریا  سنج  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دنشاب  یم  تمیق  متالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرجرسورتکلا یرجرسورتکلا هاگتسد   هاگتسد فرصمرابکی   فرصمرابکی رالپونوم   رالپونوم رتوک   رتوک ملق   ملق ناونع : : ناونع 3939
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل جنسامد  لباترپ و  رتیم  تکادناک  PH و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001090 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 9913 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH لباترپ رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO یتراجت مان  لدم 835  یرزیل  تبوطر  امد و  یریگ  هزادنا  جنسامد  الاک :  مان 
تعنص

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   PHPH  لباترپ لباترپ رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 4040
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم -  تسویپ  تسیل   ABG تساک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000177 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دماسآ رف  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ml 2 یلایو ییاوقم 3  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   ANTI TPO مرس نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

Anti-Tpo 211 دک نایسراپ 
هبعج 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم -  تسویپ  تسیل   ABG تساک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ ددرگ -  -  ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم -  -  دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل   ABGABG تساک   تساک ناونع : : ناونع 4141

نیالنآ نیالنآ شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اه  متیآ   ) نیالنآ شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000105 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اه  متیآ   ) نیالنآ شیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالورکیم درادناتسا  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000309 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ROCHE DIAGNOSTICS یتراجت مان   ml 430 یکیتسالپ یرطب  روزیلانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  تهج  عون 984/987   A درادناتسا لولحم  الاک :  مان 

هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTSCHLAND GMBH
یرطب 40 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ROCHE DIAGNOSTICS یتراجت مان   ml 430 یکیتسالپ یرطب  روزیلانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  تهج  عون 985/988   A درادناتسا لولحم  الاک :  مان 

هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTSCHLAND GMBH
یرطب 20 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاگتسد تهج  عون 985/988   B درادناتسا لولحم  الاک :  مان 

یکشزپ کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GMBH یتراجت مان   ml 90 یکیتسالپ یرطب  روزیلانآ  تیلورتکلا 
هتفرشیپ

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

ROCHE DIAGNOSTICS یتراجت مان   ml 90 یکیتسالپ یرطب  روزیلانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  تهج  عون 984/987   B درادناتسا لولحم  الاک :  مان 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTSCHLAND GMBH

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

هضرع عجرم   METROHM هدنزاس عجرم   ml 250 رادقم یکیتسالپ  فرظ  یدنب  هتسب  عون  یجنس 62324010  تیاده  درادناتسا  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
سیئوس هدنزاس  روشک  بط  دمرس  هدننک 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- لایو دورتکلا 2  گنیلیف  - لایو سنارفر 1  گنیلیف  - لایو تیالورکیم 20  گنیشاو  - لایو کیدرادناتسا 40  یوشتسش  لولحم  - هنومن اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2  لحم  رد  لیوحت  - ثلاث یگدنیامن  - دمیا یگدنیامن و  - لایو سوینج 2  سنارفر  گنیلیف 

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

تیالورکیم تیالورکیم درادناتسا   درادناتسا لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 4343
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفص یالاب  هناخدرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000062 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناهفصارصن یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رفص  یالاب  هناخدرس  دربراک   SBN-CR لدم لماک  قاتا  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

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

قاصلا هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزه.روتکافوالاک  لیوحتزا  سپ  هام  2 تخادرپ دوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدابآدیس سدنهم   05152528406 سانشراک هرامش.دش  دهاوخن  یسررب  تاصخشموروتکاف  شیپدقافداهنشیپ  یمازلا  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ 

یماج یاقآ   09153287355

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نباکنت یرادرهش   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتیل  هلابز 770  نزخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094688000012 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نباکنت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تاصخشم  قبط  یرتیل  هلابز 770  نزخم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدش  رپ  مالعتسا  گرب  نیمضت و  یتخادرپ  شیف  یراذگراب  دانسا  نداتسرف  ماگنه  رد 

4681847436 یتسپ :  دک  نباکنت ،  یرادرهش  تسپ  هرادا  یوربور  نباکنت  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222021-011  ، 54222202-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5442022-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفص رفص یالاب   یالاب هناخدرس   هناخدرس دربراک   دربراک   SBN-CRSBN-CR لدم   لدم لماک   لماک قاتا   قاتا ناونع : : ناونع 4444

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتیل   یرتیل   770770 هلابز   هلابز نزخم   نزخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن -  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  ملق  لرتنک 3  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000176 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
APTEC DIAGNOTIC یتراجت مان   ml 1 رادقم یفرظ  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   high لرتنک یس  نیتاتسیس  تیک  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم   NV
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن -  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  ملق  لرتنک 3  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یدقن - تخادرپ  دشابیم - هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  هاگشیامزآ  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101091753000175 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک  راگآ  ثرو  تشک  طیحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن - تخادرپ  دشابیم - هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  هاگشیامزآ  تشک  طیحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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   highhigh لرتنک   لرتنک یسیس   نیتاتسیس   نیتاتسیس تیک   تیک ناونع : : ناونع 4646

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 4747
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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 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

6123272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاد تلاصاو   IRC دک نا  زا  یتمسق  هن  دوش  هداد  تمیق  مالقا  هیلک  دشابیم  تسویپ  یهاگشیامزا  تساوخرد  ملق  20 ددادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب ** 

1101000257003408 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو  یفنم  لرتنک  مرس  یتراجت  مان   ml 1 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاضر ددرگ 09356821078 تبث  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   * هام تخادرپ 4 * دشاب یم  هدنشورفاب  راب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپ راک 

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

هتشاد هتشاد تلاصاو   تلاصاو   IRCIRC  دکدک نانا   زازا   یتمسق   یتمسق هنهن   دوش   دوش هداد   هداد تمیق   تمیق مالقا   مالقا هیلک   هیلک دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تساوخرد   تساوخرد ملق   ملق 2020 ددادعت ددادعت ناونع : : ناونع
**** تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشاب **  **  دشاب

4848
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نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050139000141 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 60  + ات  C  ° 10  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 0/5 هجرد  اب  یا  هلیم  زمرق  عیام  اب  هدش  رپ  یلکلا  جنسامد  الاک :  مان 

سراپ لآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطمدشاب  یم  حطس 2  یسرزاب  دوش .  یرازگ  راب  اضما  رهم و  زا  سپ  دوش و  هجوت  تسویپ  تاصخشم  اهمرف و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  درادن  تسویپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

3317869371 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یوربور  ینیمخ ف  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56172595-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56172565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4949
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نارهت یریعم  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناریا یالاک  طقف   ) Posterior لایبیت نودنات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000306 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تفاب هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 32-23 زیاس  Posterior ورزیرپ ویارک  سیلایبیت  نودنات  تفارگ  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 6 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UIDو IRC دک  . هدننک تکرش  هدهع  هب  لاسرا  لمح.هباشم و  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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 یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) PosteriorPosterior  لایبیت لایبیت نودنات   نودنات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  رتیه  نزمه  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000353 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارادالاک هدننک  هضرع  عجرم   VELP یتراجت مان   ARE لدم یهاگشیامزآ  یسیطانغم  نزمه  رتیه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09125235384 سامت :  نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیه رتیه نزمه   نزمه هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و  رتم  یتاوم  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001490 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PEAKMETER TECHNOLOGY ASIA هدنزاس عجرم   PEAKMETER یتراجت مان   PM830L لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

اریو روآ  نف  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY LIMITED
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ینسویپ  تسیل  قبط  کینومراه  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000138 زاین :  هرامش 

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
GENERAL PROJECT SRL یتراجت مان   body shape FII لدم یکشزپ   Ultrasound and Radiofrequency system هاگتسد سیپدنه  الاک :  مان 

رتسگ راکشآرهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  دمیآ  زوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لاتیجید   لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 5252

کینومراه کینومراه سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 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

6123344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000074 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  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 : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  هس  تخادرپدشابیم  مازلا  دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09149060306 یگنهامه هرامش 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هشیش   هشیش وو   ژویفیرتناس   ژویفیرتناس نفنف   اباب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش دوه   دوه ناونع : : ناونع 5454
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000073 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

زیهجت لاژ  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  لاژ  هدنزاس  عجرم   JTUL200 لدم یهاگشیامزآ  هداتسیا  رزیرف  پید  رزیرف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  هس  تخادرپدشابیم  مازلا  دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09149060306 یگنهامه هرامش 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هداتسیا   هداتسیا رزیرف   رزیرف پید   پید رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 5555
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  دشابیم - دنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  شیامزآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000178 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   RAMP یتراجت مان  یتست  ییاوقم 25  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  سناسرولف  ونمیا  نیبولگویم  تیک  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  دشابیم - دنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تسیل  شیامزآ  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیامزآ شیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 5656
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 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

6123359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000075 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   QIAGEN یتراجت مان  دک 56304  یددع  هتسب 50  کچوک  یاه  هنومن  زا   DNA جارختسا دربراک  کیئلکون  یاهدیسا  یزاس  صلاخ  تیک  الاک :  مان 
ناراب تسیز  هدننک 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  هس  تخادرپدشابیم  مازلا  دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09149060306 یگنهامه هرامش 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک یاه   یاه هنومن   هنومن زازا     DNADNA  جارختسا جارختسا دربراک   دربراک کیئلکون   کیئلکون یاهدیسا   یاهدیسا یزاس   یزاس صلاخ   صلاخ تیک   تیک ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

6123363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ کی  نوخ  هدنروآ  دنب  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003157 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمرگ کی  نوخ  هدنروآ  دنب  ردوپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/10/28 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

یمرگ یمرگ کیکی   نوخ   نوخ هدنروآ   هدنروآ دنب   دنب ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5858
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306ihj یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000072 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نارای زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   JENWAY یتراجت مان  لدم 1000  یزیمور  تیلپ  تاه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزیمور تیلپ  تاه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  زیلانآروپ  ییایمیش  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099738000016 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(merc  ) زیلانآروپ ییایمیش  داوم  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
رتیل  10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197151798 یتسپ :  دک  رهشرذآ ،  هداج  رتمولیک 16  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34300673-041  ، 34300500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34300470-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور تیلپ   تیلپ تاه   تاه ناونع : : ناونع 5959

زیلانآروپ زیلانآروپ ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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هدیمهف دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، IRC ، UID دک ، دمیآ ، تلاصا بسچرب  یاراد.ناریا  تخاس   . هباشم دک  ناریا   . ملق دادعت 29  هب  هاگشیامزآ  مالقادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  روتکاف  شیپ  هیارا 

1101091707000015 زاین :  هرامش 
هدیمهف دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HB A1C ENZYMATIC یتراجت مان   ml 80 فرعم ییاوقم 2  هبعج  لدم 50801010  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3175756383 یتسپ :  دک  هدیمهف ،  دیهش  کینیلک  یبرغ  نابایخ 15  مود  هکلف  سیدرف  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36534331-026  ، 36549020-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36549020-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000433 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناوآ  هدنزاس  عجرم   SMART-4 لدم یمومع  یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیارا هیارا  ،  ، IRC ، UIDIRC ، UID  دکدک ،، دمیآ دمیآ ،، تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب یاراد.ناریا   یاراد.ناریا تخاس   تخاس  . . هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . ملق ملق دادعت  2929   دادعت هبهب   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ مالقادیرخ   مالقادیرخ ناونع : : ناونع
هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

6161

SMART-4SMART-4 لدم   لدم یمومع   یمومع یحارج   یحارج رتوکورتکلا   رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000102 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نانح هدنزاس  عجرم  سراپ  بط  نانح  هدننک  هضرع  عجرم   HTP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یتساک  یرتماراپ  دایتعا 3  عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

سراپ بط 
هبعج 20,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب مالقا  هیلک  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  اشگلد 04432250794 -  یوک  ییاطع -  خ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  دمیآ  روتکاف و  شیپ  رود -  خیرات  یراک -  زور  یط 7 اجکی 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 6363
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09149060306 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000076 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نگتنور هدننک  هضرع  عجرم   CONSORT یتراجت مان   E3400 لدم یهاگشیامزآ   midiplus horizantal زروفورتکلا هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زروفورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: 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   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکاوسم سرب  یتسد و  فیک  ناونع : 

14014094 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/20 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

زروفورتکلا زروفورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

یکاوسم یکاوسم سرب   سرب وو   یتسد   یتسد فیک   فیک ناونع : : ناونع 6565

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زگردنب ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** پوکسورتروی زنل   ** یکشزپ تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101091515000027 زاین :  هرامش 
زگردنب ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A2500 لدم پوکسورتروی  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** پوکسورتروی زنل   ** یکشزپ تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط 

این 09010628102 حلاص  یگنهامه  تهج  نفلت 
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام  کی  تخادرپ 

4871814463 یتسپ :  دک  زگ ،  یاتسور  تمس  هب  رهش  یدورو  نادیم  زگردنب  ناتسرهش  ناتسلگ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362060-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34366015-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورتروی پوکسورتروی سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 6666

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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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  قلط  یریگ  هزادنا  متسیس  تهجذغاک  نودب  تابث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002458 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DLT-01 لدم یطیحم  یاهرتماراپ  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ههام  یرابتعا و 2  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه 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 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /thermo scientific density meter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000660 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمیش لازغ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   LVDV-II+Pro Extra لدم یهاگشیامزآ  جنس  یلاگچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458-1457-1461

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قلط قلط یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا متسیس   متسیس تهج   تهج ذغاک   ذغاک نودب   نودب تابث   تابث ناونع : : ناونع 6767

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //thermo scientific  dens ity meterthermo scientific  dens ity meter ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09143076570 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000079 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   RNASE AND DNASE یتراجت مان  یددع  هتسب 1   TS20CFS لدم راد  رتلیف  رلپمس  رس  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رلپمسرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد رتلیف   رتلیف رلپمس   رلپمس رسرس   کرکر   ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09143076570 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000078 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE USA هدنزاس عجرم  یرتیل  ییاوقم  هبعج   PCR دربراک یلوکلم   HCV تیک الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HCV تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCRPCR دربراک   دربراک یلوکلم   یلوکلم   HCVHCV  تیک تیک ناونع : : ناونع 7070
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا دم  یا  هئاراددرگیم  لاطباریغرددوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپب  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هیاشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09143076570 یگنهامه هرامش  یراک  هام  هس  تخادرپدشابیم 

1101092506000080 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   ORANGE یتراجت مان  یددع  ینوفلس 96  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ml 0/1 تیفرظ لیرتسا  یهاگشیامزآ  پیرتسا  بویت  ورکیم  الاک :  مان 
نیما ناهوژپ  دارآ  نژ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ORANGE

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بویتورکیم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773522-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ پیرتسا   پیرتسا بویت   بویت ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 7171
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000820 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد اذغ و  دیئات  نینچمه  روتکاف و  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  اهتسویپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 7272
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تلاصا بسچرب  - هدنشورفاب لمح  هنیزه  - یتساوخرد دنرب  طقف  - تسویپرد تساوخرد  - هباشم دکناریا  - مویکو ریغ  CBC هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002 ههام 4 مومع ههام و  1 یموب یارب  تخادرپ 

1101000257003412 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 200  رد   mm 100 عافترا  mm 12 رطق یراشف  شوپرد  اب  یا  هشیش  داقعنا  دض  هدام  نودب  جردم   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب تخادرپ  - تلاصا بسچرب  - هدنشورفاب لمح  هنیزه  - یتساوخرد دنرب  طقف  - تسویپرد تساوخرد  - هباشم دکناریا  - مویکو ریغ  CBC هلول  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002 ههام 4 مومع ههام و  1 یموب

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CBCCBC  شیامزآ شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 7373
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دنجریب ناتسرهش  اضر  ماما  ناتسرامیب  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهتساوخرد  قبط  شیامزآ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091909000065 زاین :  هرامش 

دنجریب ناتسرهش  اضر ع   ماما  ناتسرامیب  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اشوک هدننک  هضرع  عجرم   GONG DONG -GOLDEN VAC یتراجت مان   GD0100CA لدم  mm 100 عافترا  mm 16 رطق هتخل  یریگنوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ml 10 تیفرظ امزآ  بط 
ددع 249,000 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - ناتسرامیب برد  الاک  لیوحت  هباشم - دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تسویپب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  ددرگ  جرد  صلاخ  غلبم   - ههام لقادح 6 تخادرپ 

9714815395 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب   - یناقلاط نابایخ   - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31624041-056  ، 31624039-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233680-056 :: 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 یاهتساوخرد   یاهتساوخرد قبط   قبط شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 7474
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هناب یزار  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 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

6123783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و روتکاف  شیپ  دشاب - یم  تسویپ  لیاف  ههام - هس  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  - مامت دروم  یهاگشیامزآ 74  داوم  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  هدش  ءاضما 

1101094101000167 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HEBEI XINLE SCIANDTECH هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100   ml 1/28 تیفرظ  mm 120 عافترا  mm 8 رطق  ESR نامیدس شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
سراپ صیخشت  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   CO.LTD

هتسب 4,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگتسد  کی  یتاقیقحت  پوکسورکیم  هاگتسد   EDX زاس راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000135 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
شیوپ نژرف  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   MICROS هدنزاس عجرم  لدم 1280  یهاگشیامزآ  یتاقیقحت  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا 04531505334 سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESRESR نامیدس   نامیدس شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 7575

تسویپ تسویپ قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   یتاقیقحت   یتاقیقحت پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد   EDXEDX  زاس زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 7676
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000103 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  روآ  نف  تسیز  سارتاس  هدنزاس  عجرم   ml 15 یلایو ییاوقم 1  هبعج   MCF لدم دنلراف  کم  مین  درادناتسا  یسانش  یرتکاب  فرعم  الاک :  مان 

روآ نف  تسیز  سارتاس 
لایو 4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   IMPROVE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 100  ینوفلس  هتسب   ml 6 تیفرظ  13x100 mm زیاس هداس  هتخل  مویکو  یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 

امزآ بط  ورشیپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   IMPROVE
هتسب 40,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
بط جنرت  هدننک  هضرع  عجرم   AXON هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 100  لدم 20161015   mm 75 عافترا  mm 15 رطق یهاگشیامزآ   ESR شیامزآ هلول  الاک :  مان 

ریبدت
هتسب 400 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 2250  یدنب  هتسب  عون   mm 100 عافترا  mm 16 رطق یکیتسالپ  سنج  یهاگشیامزآ  هداس  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

لدم 11014
نتراک 30,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6010 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 40,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

اپوس یددع  ییاوقم 360  نتراک  عوفدم  یرادرب  هنومن  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 40,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   JIANGSU HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هتسب   18x18 mm یهاگشیامزآ لمال  الاک :  مان 

هداز نیسح  داهرف  هدننک 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
اکیرمآ  ANC هدنزاس عجرم  یلور  هتسب 1  رد   m 38 لوط ضرع cm 10 و  اب  یهاگشیامزآ  ملیفاراپ  الاک :  مان 

لور 5 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

راک لور  ناطلس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 400   mm 57 ضرع  m 6 لوط  POS یترارح لور  ذغاک  الاک :  مان 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 120  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  تست  یتراک  کیدیوب  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 

ینادزی اضریلع 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلراف دنلراف کمکم   مین   مین درادناتسا   درادناتسا یسانش   یسانش یرتکاب   یرتکاب فرعم   فرعم یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالقا هیلک  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  اشگلد 04432250794 -  یوک  ییاطع -  نابایخ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  امتح  دمیآ  روتکاف و  شیپ  رود -  خیرات  یراک -  زور  تفه  یط  اجکی  تروصب 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000434 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بطاهس یکشزپ  یسدنهم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  بطاهس  یتراجت  مان   ST585 لدم نوخ  رمراو  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ رمراو   رمراو ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

6123828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزوس 72 ود  رفص  نیلورپ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنزوس 144 ود  دنار  رفص  نیلورپ 5 

هنزوس 72 ود  دنار  رفص   7 نیلورپ
1201030292003159 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنزوس 72 ود  رفص  نیلورپ 4  - 

هنزوس 144 ود  دنار  رفص  نیلورپ 5 
هنزوس 72 ود  دنار  رفص   7 نیلورپ

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

1401/10/28 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

7272 هنزوس   هنزوس ودود   رفص   رفص   44 نیلورپ   نیلورپ ناونع : : ناونع 7979

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

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

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

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

6123838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

chorono log تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000185 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لیوحت نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاس  لقادح 3  اب  تیک  دادعت 3   Lume هتسب -  دادعت 10  stir bars هتسب -  دادعت 10   cuvette - 

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tib Molbiol LLC DSP30 CpG PTO500 nmol per vial تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000412 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
 30SQ155500 الاک دک  - 

THRMO
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

chorono logchorono log  تیک تیک ناونع : : ناونع 8080

Tib Molbiol LLC DSP30 CpG PTO500  nmol per vialT ib Molbiol LLC DSP30 CpG PTO500  nmol per vial ناونع : : ناونع 8181
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ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ristocetin chorono-log تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000186 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تیک  3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس نایاپ  ات  هیوست  دشابیم _  هباشم  دک  ناریا  _ یصصخت  kpk نیگن دنرب  وراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000191 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا و  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Ristocetin chorono- logRistocetin chorono- log ناونع : : ناونع 8282

راد راد لفق   لفق یریگنوخ   یریگنوخ وراگ   وراگ ناونع : : ناونع 8383
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 7f*20 (300 زیاس نمول  لپیرت   cvc رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000175 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 77f*20  f*20  (300(300 زیاس   زیاس نمول   نمول لپیرت   لپیرت   cvccvc رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 8484
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 12fr- 20cm (100 یزیلاید نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000176 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000821 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد اذغ و  دیئات  نینچمه  روتکاف و  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  اهتسویپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 1212 fr-  2 0cm fr-  2 0cm ( 100( 100 یزیلاید   یزیلاید نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 8585

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگتسد  کی  TGA هاگتسد لپوکومرت  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000136 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریمعت تکرش  هدنشورف و  هدهع  رب  ناکسا  باهذ و  بایا و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  مامت  هاگشیامزا 04531505334- سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هاگتسد  هدننک 

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000822 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد اذغ و  دیئات  نینچمه  روتکاف و  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  اهتسویپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   TGATGA  هاگتسد هاگتسد لپوکومرت   لپوکومرت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8787

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8888

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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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگتسد  کی  XRD هاگتسد  X-RAY پمال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000137 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMS یتراجت مان  لدم 108804-200052   X-RAY جنس تماخض  هاگتسد  لانگیس  پمال  پمال و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف 
تس 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یلیلبدرا  ققحم  هاگشناد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه  -045315053434 هاگشیامزا سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XRD هاگتسد ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000138 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هاگتسد  هدننک  ریمعت  تکرش  هدهع  رب  ناکسا  باهذ و  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک ی  هاگشیامزا 04531505334- سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی   XRDXRD  هاگتسد هاگتسد   X-RAYX-RAY پمال   پمال ناونع : : ناونع 8989

XRDXRD  هاگتسد هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاقیقحت پوکسورکیم  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000139 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریمعت تکرش  هدهع  رب  ناکسا  نینچمه  باهذ و  بایا و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک ی  هاگشیامزا 04531505334- سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هاگتسد  هدننک 

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000823 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد اذغ و  دیئات  نینچمه  روتکاف و  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  اهتسویپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاقیقحت یتاقیقحت پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9191

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 248 ھحفص 69 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یاه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000824 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  دیئات  وروتکاف  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهکسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000825 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  دیئات  وروتکاف  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب یاه   یاه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9393

33MM  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یشزومآ   یشزومآ مزاول   مزاول تستس   ناونع : : ناونع 9494
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش - هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  هاگتسد  یارب 1  یلک  تمیق  یتسویپ - مالعتسا  قبط  اقیقد  جنس  تبوطر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09360899985

1201001380000043 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس تبوطر   تبوطر هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تست ونکت  ینت  هاگتسد 300 رد   ( strain لرتنک (  ناکم  رغعت  هب  لرتنک   ( load دولزا (  هاگتسد  لیدبت  شمخ و  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003909000024 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
لدم  Ton 300 تیفرظ یاجباج  ورین  ینحنم  مسر  اب  یتسد  تعرس  نعت  لاتیجید  تئارق  ینوتس  هندب  نتب  یراشف  تمواقم  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

رتسگ نیمز  نایناریا  کاخ  کیناکم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  نیمز  نایناریا  کاخ  کیناکم  عیانص  هدنزاس  عجرم   SMCO-3323
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بایا و یاه  هنیزه  مامت  -3 .دشاب ریمعت  زادعب  هام  شش  لقادح  تنامض  - 2 .دش دهاوخ  ماجنا  یتسیاب  هاگشناد  لحم  رد  یزادنا  هار  حالصا و  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یدمحمرتکد  هرامش 09144518731  اب  ینف  لاوس  هنوگره  -4 .دشابیم هدنرب  هدهع  هب  زاین  دروم  تاعطق  هیلک  باهذ و 

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست ونکت   ونکت ینت   ینت 300300 هاگتسد   هاگتسد ردرد    (  ( s trainstrain لرتنک (  (  لرتنک ناکم   ناکم رغعت   رغعت هبهب   لرتنک   لرتنک  ( ( loadload دولزا (  (  دولزا هاگتسد   هاگتسد لیدبت   لیدبت وو   شمخ   شمخ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 9696
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MFG2260 P تاصخشم اب  روتارنژ  نشکناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Hantek6022 BL لدم لاناک  زترهاگم 2  پوکسولیسا 20 تراک 

هباشم دک  ناریا 
1101091579000516 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اکرآ کین  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HANTEK هدنزاس عجرم   HANTEK یتراجت مان   6022BL لدم  MHz 20 لاناک ود  پوکسولیسا  الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

یللملا نیب  هدنزاس  عجرم  کین  نایار  کینورتکلا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   MEGATEK یتراجت مان   MFG-2260-P لاتیجید روتارنژ  نشکناف  الاک :  مان 
کین نایار  کینورتکلا 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

تقادص یاقآ  سامت 09300173803  هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   Hantek6022  BLHantek6022  BL لدم   لدم لاناک   لاناک   22 زترهاگم   زترهاگم 2020 پوکسولیسا   پوکسولیسا تراک   تراک   MFG2260  PMFG2260  P تاصخشم   تاصخشم اباب   روتارنژ   روتارنژ نشکناف   نشکناف ناونع : : ناونع 9797
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  مارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1101003143001100 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ یکشزپ  نایهاد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DAHIAN یتراجت مان  ماشای 310  لدم  هلاناک  فارگویدراکورتکلا 3  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  مارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   مارگویدراکورتکلا   مارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

9898
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . رتوک تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002524 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  کت  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  کت  لافطا  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 

ددع 200 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 9   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . رتوک رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب  

9999
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مزال  یاهزوجم  یاراد.ربتعم  یتناراگ  الاب و  تیفیک  اب  لخاد  دیلوت  ریارد  رزیرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000178 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   FEBTECH TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   SIP-CIP لدم یزاسوراد  عیانص  ریارد  رزیرف  کیتاموتا  همین  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

نازوهب یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم لخاد  دیلوت  اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مزال   مزال یاهزوجم   یاهزوجم یاراد.ربتعم   یاراد.ربتعم یتناراگ   یتناراگ وو   الاب   الاب تیفیک   تیفیک اباب   لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت ریارد   ریارد رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 100100
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0/14 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000620 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  RONTIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   lt 195/45nj لدم  195x0/14 cm زیاس یطیحم  یبلق و  یتسالپویژنآ  تروپاس  لامرن  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

رهم شپط  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   RONTIS هدنزاس
ددع 70 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورفزوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/140/14 ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 10 110 1
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000106 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 4000 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  نیلک  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 20 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 1000 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  نیلک  لس  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 20 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکیااک 21  زیال  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 60 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  دمیآ و  .لایر  هب  زور و  هب  تمیف  .اشگلد 04432250794 . یوک  .ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  یط 7  اجکی و  لیوحت  .رود  خیرات  یاراد 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 102102
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بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  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 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

6124204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیماتاب  لمحو  ههام  هس  تخادرپ  ( دوشیم تدوع  تیفیک  مدع  تروصرد   ) رآ سا  یس  والکوتا  هاگتسدزایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

هباشمدکناریا - دشابیم تسویپ  مالقا 
1101090742000247 زاین :  هرامش 

بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شور هنیهب  مایپ  ارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FPL لدم  kV 230 ژاتلو  mH 1/0 سناتکدنا یوق  راشف  تسپ  پارت  نیال  الاک :  مان 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناتسا یموب  هدننک  نیمات  - یناریا الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش رجفلاو  یادهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  رد  لیوحت   . هدش هتساوخ  رادقم  دنرب و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091591000070 زاین :  هرامش 

رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   EXPILAB یتراجت مان  یددع  هسیک 500   12x100 pp زیاس یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  رد  لیوحت   . هدش هتساوخ  رادقم  دنرب و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  داوم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135761147 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادنامرف  بنج  - رگدادما یادهش  نابایخ  - زاریش - سراف زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2931219-0713  ، 32331029-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رآرآ ساسا   یسیس   والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103

یریگ یریگ هنومن   هنومن شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 248 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vzgbfxdnw47gx?user=73474&ntc=6124204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124204?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g376fbzqe2zj2?user=73474&ntc=6124234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124234?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مزال  یاهزوجم  یاراد.ربتعم  یتناراگ  الاب و  تیفیک  اب  لخاد  دیلوت  مرگبآ  مامح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000177 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تعنص ایرآ  تاپ  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ایرآ  تاپ  یتراجت  مان   BS لدم راد  هلوک  ریس  یژولورس  مرگ  بآ  مامح  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم لخاد  دیلوت  اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولورس یژولورس مرگ   مرگ بآبآ   مامح   مامح ناونع : : ناونع 105105

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 106106
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یهاگشیامزآ یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000105 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   ELITECH یتراجت مان   ml 3 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  روتاربیلاک  یتلوم  لاک  نم  یهاگشیامزآ  عجرم  هدام  الاک :  مان 

نم هدننک 
یرطب 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نم هدنزاس  عجرم  نم  هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   cc 132 یکیتسالپ یرطب  ییاوقم 6  هبعج  یژولویب  یهاگشیامزآ   A1C HB نیبولگومه تیک  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هراسآ زیهجت  هنیدآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژانیس  هدنزاس  عجرم  نژانیس  یددع  ییاوقم 3  هبعج   abd لدم نژ  یتنآ  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 60 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   LDL CHOLESTEROL یتراجت مان   cc 100 یکیتسالپ یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یمرس  حطس   LDL-C تیک الاک :  مان 
نم هدنزاس  عجرم  لدم 613213  نم  هدننک 

هبعج 15 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 125 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج  یمیشویب  رادیاپ   AST تیک الاک :  مان 
هتسب 15 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FT4 Cartridge ELISA TESTیتراجت ر مان  یتیک  هتسب 1   24T یتست -  کت  ازیالا  تیک  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 15 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
بط زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نامز  بط  زاتشیپ  یتراجت  مان  یتست  هتسب 96   Free Beta HCG ELISA لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   hCG تیک الاک :  مان 

نامز
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نامز  بط  زاتشیپ  یتراجت  مان  یتست  هتسب 192  ازیالا  لدم   OH VITAMIN D-25 ینومروه یبط  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدنزاس  عجرم 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 5 رادقم یا  هشیش  یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زکولگ  درادناتسا  یهاگشیامزآ  عجرم  هدام  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دمیآ و  .دنلب  خیرات  .هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .اشگلد 04432250794 . یوک  .ییاطع  .هیحص خ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  یط 7  اجکی  لیوحت  ددرگ -  تسویپ  روتکاف 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جدننس یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لمحو  تایلام  اه  هنیزه  هیلک  هناماس  یاراد  یاهتکرش  سانشراکداتو  رود  هخاش و4000 24 ژویفیرتناس هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09184734561 روپ نیما  تسا  هدنشورف 

1101090700000018 زاین :  هرامش 
جدننس یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   CEC 24 لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  هخاش  ژویفیرتناس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سانشراکداتو تامدخ  لاس  یتناراگ و 10 لاسکی  یاراد  رگشیامن  اب  کرحتم  ده  اب  لاتیجید  رود  هخاش و4000 24 ژویفیرتناس هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09184734561 روپ نیما  یاقآ  تسا  هدنشورف  هدهعرب  هریغو  لمحو  تایلام  اه  هنیزه  هیلک  هناماس  یاراد  یاهتکرش  هاگشیامزآ 

6617615981 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  تیاده -  نابایخ  فیرعت -  دیهش  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249016-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249016-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1918-14011442 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس

:: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لاتیجید   لاتیجید هخاش   هخاش ژویفیرتناس  2424   ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 107107

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 248 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e2wcengb3bmxd?user=73474&ntc=6124348
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124348?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n489xc8s6b8c5?user=73474&ntc=6124416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124416?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 مالعتسا   مالعتسا

دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دوش جرد  لودج  رد  روتکاف  لک  عمج  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط   CRM درادناتسا یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدازدسا مناخ   09132571446

1101020030000054 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگنا هدنزاس  روشک   Lit 1 یرطب  CRM-ORGA لدم یتفن  هاگشیامزآ  ربمان  ناتکا  تست  هاگتسد   ASTM D2699 ناتکا ددع  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
الاک زیهجت  نورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PARAGON هدنزاس عجرم 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدازدسا مناخ   09132571446  - دوش جرد  لودج  رد  روتکاف  لک  عمج  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط   CRM درادناتسا یدادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915887865 یتسپ :  دک  یدنق ،  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222981-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223700-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   251251 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتفن یتفن هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ربمان   ربمان ناتکا   ناتکا تست   تست هاگتسد   هاگتسد   ASTM D2699ASTM D2699  ناتکا ناتکا ددع   ددع نویساربیلاک   نویساربیلاک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 109109
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122457 :: 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 

1101091408000189 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   DUFNER هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 72-26934  یپوکسوراپال  یمئاد  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 
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
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

یپوکسوراپال یپوکسوراپال یمئاد   یمئاد رپسرگ   رپسرگ سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 1101 10
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادفاک 4*4/5*5/5 هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000584 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 40 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5/5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 40 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

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش   5/55/5 ** 4/54/5 ** رادفاک  44 رادفاک هشارت   هشارت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

1 1 11 1 1
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هباشم دک  ناریا  - یمرگ یبآ 38  گنر  هنیتفاب  هچراپ  ابرادشک  رود  هفحلم 120*235  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000444 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  بط  راشای  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم   120x220 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  رامیب  تخت  رادشک  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

رذآ بط  راشای 
ددع 4,000 دادعت : 

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

- لاطبا یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  لیاف  دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یمرگ یمرگ   3838 یبآ   یبآ گنر   گنر هنیتفاب   هنیتفاب هچراپ   هچراپ ابرادشک   ابرادشک رود   رود   235235 ** 120120 هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 1121 12
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.لافطا  کاوومه  نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد 

1101093856002518 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رابکی یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 10  یکشزپ  کاوومه  الاک :  مان 
نامرد دمرس  فرصم 

ددع 50 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 9   :: 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

قیقد قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.لافطا   دیلوت.لافطا کاوومه   کاوومه نرد   نرد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین

1 131 13
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هاشنامرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  رظن  دروم  رظن  دروم  یاهالاک  تیفیک.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا.یتساوخرد  تاصخشم  ربارب  اقیقد  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003297000039 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بط نکس  هدننک  هضرع  عجرم   MSD یتراجت مان   msd3055 لدم ینامردراک  یپارتویزیف و  دربراک   Balance Trainer 45cm عون لداعت  هحفص  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  ههامکی  ینف  ناسانشراک  داتورابنا  هب  اهالاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپو ،  شزومآ  لک  هرادا  - کی زاف  نایگنهرف  راولب  یادتبا  ، یماما یفطصم  دیهش  نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714733587

38235126-083  ، 38231850-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38214918-083 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   رظن   رظن دروم   دروم رظن   رظن دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک تیفیک.دشاب   تیفیک.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا.یتساوخرد   ناریا.یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب اقیقد   اقیقد تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . کاوومه نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002517 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 20  یکشزپ  دربراک  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
نتراک 2,000 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 9   :: 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

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . کاوومه کاوومه نرد   نرد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم

1 151 15
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

%09 دیرلک میدس  وشتسش  مرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000158 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
%09 دیرلک میدس  وشتسش  مرس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
یرطب  10,000 دادعت : 

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

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

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

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

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

%%0909 دیرلک دیرلک میدس   میدس وشتسش   وشتسش مرس   مرس ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم عوجرم  دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) لمع قاتا  تهج  یناریا  فرصمرابکی  پرپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش

1101005934001024 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامراب بط  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامراب  بط  زیهجت  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب   P42162 لدم پرپ  لیرتسا  فرصمرابکی  یکشزپ  نامسناپ  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هنومن  هئارا  .دامن  یراذگراب  هناماسردار  روتکاف  شیپ  افطل  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا تهج   تهج یناریا   یناریا فرصمرابکی   فرصمرابکی پرپ   پرپ تستس   ناونع : : ناونع 1171 17
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هباشم دک  ناریا  - تسویپدیرخطیارش قبطدنبراهچ  120*60 یمرگ  38 هنیتفاب هچراپ  اب  نابسا  لیرتسا  ریغ  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000443 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط راشای  هدننک  هضرع  عجرم  بط  راشای  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

رذآ
ددع 2,000 دادعت : 

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

- لاطبا یداهنشیپ  تمیق  دیرخ  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   3838 هنیتفاب هنیتفاب هچراپ   هچراپ اباب   نابسا   نابسا لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   ) مرگ ناپسا 25  هیالودو  مرگ  تلم 25  هیال  یاراد 1 فرصمرابکی  هیال  راد 3 شک  یحارج  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934001023 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  هتسب  دک 4301  یکشزپ  دربراک  کینوسارتلا  رادرنف  راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ددع 80,000 دادعت : 

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

یاه تکرش  طقف  .دنشابر  یمتا  یژرنا  نامزاس  هیداتو  ورادو  اذغ  زوجمو   IRC دک یاراد  یتسیاباه  کسام  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  .تسیمازلا  هنومن  هئارا  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) مرگ مرگ   2525 ناپسا   ناپسا هیالودو   هیالودو مرگ   مرگ   2525 تلم   تلم هیال   هیال 11 یاراد   یاراد فرصمرابکی   فرصمرابکی هیال   هیال راد  33 راد شکشک   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

1191 19
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لماک لتاب  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین 

1101093856002516 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 2000 زیاس یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی 

ددع 3,000 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 9   :: 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

قیقد قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . لماک لماک لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین

12 0120
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس لوف و  یموتسرفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000482 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک  ANGIOMED هدنزاس عجرم   BARD - ANGIOMED یتراجت مان   pigtail لدم  Fr 8 زیاس یژولوروا   nephropur روتالید اب  یموتسرفن  تس  الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
تس 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pigtailpigtail لدم   لدم   FrFr  88 زیاس   زیاس یژولوروا   یژولوروا   nephropurnephropur  روتالید روتالید اباب   یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ناونع : : ناونع 12 112 1
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همارخ 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  هنومن  اب  هباشم   - رامیب لزتنک  تهج  رامیب  یکیزیف  راهم  تهج  رامیب  ینمیا  دنبرمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091171000020 زاین :  هرامش 

همارخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  ایحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PROMAX یتراجت مان  راد  طخ  لدم  یمشیربا  سنج  ینمیا  دنبرمک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  هنومن  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تیفیک 099119863022  دوبهب  لوئسم   09176080898 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344114646 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  - همارخ ناتسرهش  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721112-071  ، 32728440-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728441-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه هنومن   هنومن اباب   هباشم   هباشم  - - رامیب رامیب لزتنک   لزتنک تهج   تهج رامیب   رامیب یکیزیف   یکیزیف راهم   راهم تهج   تهج رامیب   رامیب ینمیا   ینمیا دنبرمک   دنبرمک ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 248 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j85j2cquzsh32?user=73474&ntc=6122542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122542?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000717 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم ینتشاک   ینتشاک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 123123
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایژنرال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000583 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/22 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 3 دادعت : 

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

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام کی  تخادرپ  اب  یمشچ  لخاد  لژ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000055 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   ml 3 رادقم گنرس  یدنب  هتسب  عون  دصرد  زد 2  یمشچ  لخاد  لژ  زلولس  لیتم  لیپورپ  یسکوردیه  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا  هدنزاس  عجرم 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناریا  امتح " الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  عیزوت  یگدنیامن  امتح " هدننک  عیزوت 

دامن تکرش  مالعتسا  رد  یدوجوم  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ 
ددرگ مالعتسا  تسویپ  امتح " روتکاف  شیپ 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ اباب   یمشچ   یمشچ لخاد   لخاد لژلژ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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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

6122564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوش هناماس  تبث  هدش  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هباشم دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل نلاگ 5  دصرد  نیدیسرپ 3  لولحم 

1101095143000437 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دصرد  نیدیسرپ 3  یتراجت  مان   kg 10 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلایدومه  هاگتسد  دربراک  دیسا  کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یمیش ناب  هب  ییوراد 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت سدنهم  هیدات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا  زادعب  ههام  تخادرپ 3  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  برد  ات  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس لقادح 2  الاک  اضقنا  خیرات  - یکشزپ

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

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

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لولحم لولحم -- دوش دوش هناماس   هناماس تبث   تبث هدش   هدش اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمهب   هارمهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ -- دمیا دمیا تبث   تبث الاک   الاک وو   تکرش   تکرش -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع
رتیل رتیل   55 نلاگ   نلاگ دصرد   دصرد نیدیسرپ  33   نیدیسرپ
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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

6122594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یمشچ  روتکژنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000875 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
METHYLVISC ییاوقم هبعج   ml 2 زد لوپمآ  یمشچ  لخاد  لژ  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یمشچ یمشچ روتکژنا   روتکژنا ناونع : : ناونع 127127
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  هتسب  دادعت 9600 (M  ) مویدم زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000682 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دیما تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CYNTEK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   M زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نایناریا

هبعج 9,600 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

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

مویدم مویدم زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 128128
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - دسربینف سانشراک  دات  هب  الاک  ددع - مادکره 20 6و8  هرامش یلوف  دنوس  - ههام 7 تخادرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک 09148245007 اب  طایترا 
1101093775000436 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادرپراک اب  طایترا  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - دسربینف سانشراک  دات  هب  الاک  ددع - مادکره 20 6و8  هرامش یلوف  دنوس  - ههام 7 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09148245007

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: 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

یکشزپ یکشزپ یسکتال   یسکتال هار   هار ودود   یلوف   یلوف یژولورا   یژولورا دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  هتسب  دادعت 4500 (L) جرال زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000683 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دیما تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SILKCARE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   L زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نایناریا

هبعج 4,500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

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

(( LL )) جرال جرال زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزادرپراک  اب  طابترا  دشاب - دمیآوضع  هدننک  نیمات  - دشاب یم  دات  دروم  هدش  تساوخرد  دک  ناریا  طقف  - ههام تخادرپ 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007 پاستاو

1101093775000437 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  هداس  لدم   15x275 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  یدپوترا  چگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
دبراب بط 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یزادرپراک  اب  طابترا  دشاب - دمیآوضع  هدننک  نیمات  - دشاب یم  دات  دروم  هدش  تساوخرد  دک  ناریا  طقف  - ههام تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09148245007 پاستاو

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا چگچگ   ریز   ریز دناب   دناب ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپراک اب  طابترا  - دشاب دمیآزوجم  یاراد  هدننک  نیمات  دشبا - یم  دات  دروم  هدش  هتشون  دک  ناریا  طقف  ههام - تخادرپ 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007 پاستاو رد 

1101093775000438 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هواک یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm داعبا دایز  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
لور 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یزادرپراک  اب  طابترا  - دشاب دمیآزوجم  یاراد  هدننک  نیمات  دشبا - یم  دات  دروم  هدش  هتشون  دک  ناریا  طقف  ههام - تخادرپ 7  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09148245007 پاستاو

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: 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

دایز دایز راشف   راشف اباب   یدنب   یدنب مخز   مخز یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 132132
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  هدعم  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000600 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت ناسایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJINON یتراجت مان   TS-13140 لدم نولوک  بویت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدعم هدعم نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر مدع  مدع  تروص  رد  - هباشمدک ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبطالاب  بذاجر  دوپ  اب  بآدض  رامیب  رادلاب 60*170 زادنا  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لاطبا یداهنشیپ  تمیقدیرخ  طیارش 

1101090319000442 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دک 4553   170x70 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

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

طیارش تیاعر  مدع  مدع  تروص  رد  - هباشمدک ناریا  - تسویپ دیرخ  طیارش  قبطالاب  بذاجر  دوپ  اب  بآدض  رامیب  رادلاب 60*170 زادنا  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- لاطبا یداهنشیپ  تمیقدیرخ 

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب بذاجر   بذاجر دوپ   دوپ اباب   بآدض   بآدض رامیب   رامیب 170170 ** 6060 رادلاب   رادلاب زادنا   زادنا ریز   ریز ناونع : : ناونع 134134
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ایب  یت  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000603 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین ناتسود  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هتسب  ییاوقم 1  هبعج  یدپوترا  یحارج  دربراک   Evolis وناز زتورپ  الاک :  مان 

هتسب 301 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ایب   ایب یتیت   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 135135
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  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 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

6122641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب شودریش  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000347 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقرب شودریش  تس  - 

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

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

سامت یصلاخ  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - لاس نایاپ  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09379656055 دیریگب

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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

یقرب یقرب شودریش   شودریش تستس   ناونع : : ناونع 136136
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  (س ) ارهزلا سناژروا  لمع  قاتا  یلاتیجید  لرتنکو  شیامن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000972 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس  یتراجت  مان   ST-502501 امین لدم   W 30 ناوت رد  رس  یراوید و  یزیوآ و  تیلباق  اب  غارچ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل تاصخشم  قبط  (س ) ارهزلا سناژروا  لمع  قتا  یلاتیجید  لرتنکو  شیامن  تازیهجت  دشاب و  یم  ههام  تخادرپو 4 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم هدنشورف  هدهع  هب  هریغو  لمح  هنیزه  لثم  اه  هنیزه  هیلکو  ددرگ  همیمض  تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  انمضو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ 

.دشاب

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا سناژروا لمع   لمع قاتا   قاتا یلاتیجید   یلاتیجید لرتنکو   لرتنکو شیامن   شیامن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 137137
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) تسد هدننک  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000452 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Lit 5 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یحارج  میت  ناحارج و  ینامرد  رداک  تسد  هدننک  ینوفعدض  یکشزپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیرتسادنه  تپسیاه 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) تسد تسد هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 138138
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متفه 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 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /ELECTRICAL EQUIPMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000656 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زاریش نامرد  راگن  وترپ  ماگارف  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENS یتراجت مان   EMOTION16 لدم یصیخشت  نکسا  یت  یس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311463-1469-1458-1457-1461

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

دحاو دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //ELECTRICAL EQUIPMENTELECTRICAL EQUIPMENT ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش

139139
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  یحارج  لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000484 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 8,000 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 10,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

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

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

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  تلاصا  بسچرب  یارادو  کچوکو  طسوتم  زیاس  ینیفلد  لانیژاو  مولکپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101005934001027 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یکت  ینوفلس  هتسب  طسوتم  زیاس  نانز  یکشزپ  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یکت  ینوفلس  هتسب  کچوک  زیاس  نانز  یکشزپ  لانیژاو  مولکپسا  الاک :  مان 

ددع 1,600 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دشاب  ینیفلد  مولکپسا  لکش  .دشاب  یناریا  سنج  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .ددرگ  یراذگ  راب 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) دات دات طرش   طرش هبهب   تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یارادو   یارادو کچوکو   کچوکو طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس ینیفلد   ینیفلد لانیژاو   لانیژاو مولکپسا   مولکپسا ناونع : : ناونع 141141

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

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

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

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

6122666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000873 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهزیاس اب  زکرم  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم قرط  زا  صخشم 

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

ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   Xience AlpineXience Alpine لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 142142
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1440  دنار  رفص  نولیان 2  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 720  تک  رفص  نولیان 4  -2
1101030092000942 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22040F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 2,160 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددع .ددع   720720 دادعت   دادعت تکتک   رفص   رفص   44 نولیان   نولیان -- 22 .ددع   .ددع   14401440 دادعت   دادعت دنار   دنار رفص   رفص   22 نولیان   نولیان -- 11 ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 3600  دنار  رفص  کیمورک 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000943 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 3,600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانآ نوپمات  یکشزپ  کیتاتسومه  جنفسا  ددع   150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000246 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  جناپسوتیک  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   3x8 cm زیاس نیتالژ  هیاپ  رب  لانآ  نوپمات  یکشزپ  کیتاتسومه  جنفسا  الاک :  مان 

وپاکت دیلوت  تیفیک  هدننک  هضرع 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لخاد  دیلوت  امازلا  - تسیمازلا تلاصا  بسچرب  روتکاف و  شیپ  ، دمیآ یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم   IMDIMD  تیحالص تیحالص هیدات   هیدات یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش .ددع   .ددع   36003600 دادعت   دادعت دنار   دنار رفص   رفص   22 کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 144144

لانآ لانآ نوپمات   نوپمات یکشزپ   یکشزپ کیتاتسومه   کیتاتسومه جنفسا   جنفسا ددع   ددع   150150 ناونع : : ناونع 145145
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ نامسناپ  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000585 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 
تکاپ 300 دادعت : 

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

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش یمشچ   یمشچ نامسناپ   نامسناپ دپدپ   ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 3600  دنار  رفص  کیمورک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000944 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 3,600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6122693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CC21030F4CC21030F4  دکدک کیمورک   کیمورک یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 147147

یکشزپ یکشزپ دیاگ   دیاگ وو   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 148148
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دیاگ هشارت و  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000586 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 2/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 3  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 3/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANYOU هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 400  زیاس 6 و 10 و 14  یزیاس  دیفس 3  هشارت  هلول  دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

هبعج 45 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع جنپ  زیاس 16  ددع  مادکره 10 زا  زیاس 8/10/12/14 / هشارت  هلول  دیاگ.تسین  یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا چیپ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000483 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینولیان  فافش  فافل  یدنب  هتسب  عون  لدم 203013510   mm 10 زیاس  mm 3/5 رطق اب  مویناتیت  برض  دوخ  گنیکال  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

دنرپ ماف  اکینرآ 
ددع 1 دادعت : 

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

الاک و تفایرد  زا  سپ  هام  شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لوصحم  شورف  هدنیامنو  هدننک  عیزوت  ای  هدننکدیلوت  دیاب  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 چیپ   چیپ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 149149
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  ) یرادرب هرهب  هناورپو  تلاصا  بسچربو  تمالس  بیس  ناشن  یاراد  یرتیل  هجرد 1 دیفس 70  لکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934001026 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کارا بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هشیش  یرطب   Lit 1 مجح دصرد  تظلغ 70  یبط  لوناتا  الاک :  مان 
یرطب 600 دادعت : 

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

هرهب هناورپو  سیسات  هناورپو  تمالس  بیس  ناشن  یارادو  تلاصا  بسچرب  یارادو  یرتیل  یتسیاب 1 له  لکلا.تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دامن  یراذگراب  هناماسردار  الاکدنربو  روتکاف  شیپ  افطل  .دنشاب  اضقناو  دیلوت  خیرات  یارادو  یرادرب 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هناورپو   هناورپو تلاصا   تلاصا بسچربو   بسچربو تمالس   تمالس بیس   بیس ناشن   ناشن یاراد   یاراد یرتیل   یرتیل 11 هجرد   هجرد   7070 دیفس   دیفس لکلا   لکلا ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هدش   هدش
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . کیتاتسومه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002515 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایوپهر هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم   IFABOND یتراجت مان   ml 1 لایو یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
امزآ تمالس 

لایو 100 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  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . کیتاتسومه کیتاتسومه ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم
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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 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

6122713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا رزیالوبن  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092610000120 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیسح  ماما  ترضح  ناکدوک  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک 2241003 بط  ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  لافطا  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/21 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

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع NHANCER prox (10 یبلق رتتکورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000034 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
IMDS HOLDING B.V یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 6 زیاس  NX61413525 قورع بلق و   NHancer Prox نمول کی  ورکیم  عون  رتتاک  الاک :  مان 

نامرد بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات.دشاب  یم  یمازلا  دمیآ   . تلاصا بسچرب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 152152

(( ددع ددع NHANCER prox NHANCER prox ( 10( 10 یبلق   یبلق رتتکورکیم   رتتکورکیم ناونع : : ناونع 153153
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ناشفا راهبرتکابولیپمک  یبورکیم  شوس  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000300 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ناشفا راهبرتکابولیپمک  یبورکیم  شوس  ددع   1 - 

/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / ناشفا راهبرتکابولیپمک  یبورکیم  شوس  ددع   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // ناشفا ناشفا راهبرتکابولیپمک   راهبرتکابولیپمک یبورکیم   یبورکیم شوس   شوس ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 154154
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 6 فاپوئن  هلول  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000133 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیهب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   Intraspiral یتراجت مان  کپ  لیپ  یدنب  هتسب  عون   cm 150 زیاس یشوهیب  تالاصتا   Connecath هلول الاک :  مان 

ایسآ نامرد 
ددع 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: 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

ههام ههام 66 تخادرپ   تخادرپ فاپوئن   فاپوئن هلول   هلول هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 155155

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 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

6122729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / رثالا عیرس  فرصم  هدامآ  هدننک  کاپ  هدننک و  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000998 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اب ینلیتا  یلپ  یرطب  یدنب  هتسب  عون   ml 750 مجح یکشزپ  دربراک  حوطس  یلکلا  رثالا  عیرس  فرصم  هدامآ  هدننک  کاپ  هدننک و  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

دار اضر  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  کیئوک  تپسوفراس  یتراجت  مان  الاب  هتیسناد 
یرطب 60 دادعت : 

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

مدع / الاک تلاصا  بسچرب  / دشاب مزال  یاه  درادناتسا  یاراد  / هباشم دک  ناریا  / رثالا عیرس  فرصم  هدامآ  هدننک  کاپ  هدننک و  ینوفع  دض  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ یرتشم هدهعب  لاسرا  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / الاک تدوع  = زکرم سانشراک  طسوت  الاک  دات 

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

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // رثالا رثالا عیرس   عیرس فرصم   فرصم هدامآ   هدامآ هدننک   هدننک کاپ   کاپ وو   هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 248 ھحفص 128 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mlx28esqxvcnw?user=73474&ntc=6122729
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122729?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6122735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECG هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000323 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MESA MEDIZINTECHNIK GMBH یتراجت مان   Cardiax 6/12 Kanal PC-ECG لدم یبلق  دربراک  یکشزپ  شزرو  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ یشخبناوت  بط  هدننک 
هاگتسد 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

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 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

6122739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   / نلاگ یرتیل 60  چیلب 5  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000999 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم لیرتسا  فرس  یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلاید  هاگتسد  حطس  یکشزپ و  تازیهجت  حطس  دصرد  فرصم 1  هدامآ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع 
ددع 60 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  ههام / هس  هیوست  / دشاب زکرم  سانشراک  دات  دروم  / دشاب مزال  تازوجم  یاراد  / هباشم دک  ناریا  یرتیل / نلاگ 5  ددع  60 جیلب لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC دک یاراد  / هدنشورف هدهعب 

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

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 157157

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / نلاگ نلاگ   6060 یرتیل   یرتیل   55 چیلب   چیلب لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچسکیف ددع  دادعت 250  سیتند   Dentis یکشزپنادند تنلپمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094209000159 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رچسکیف ددع  دادعت 250  سیتند   Dentis یکشزپنادند تنلپمیا  - 

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

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

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

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

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

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رچسکیف رچسکیف ددع   ددع   250250 دادعت   دادعت سیتند   سیتند   DentisDentis یکشزپنادند   یکشزپنادند تنلپمیا   تنلپمیا ناونع : : ناونع 159159

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

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

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

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

6122794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترازو زا  زوچم  یاراد  تسویپ -  لیاف  قبط  کینوسارتلوا  - کیتاموتا  مامت  سرپ  هیال  هس  کسام  یددع  هتسب 50   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمالس بیس  تشادهب و 

1201001549000229 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دنب 14  صوصخ  رد  تمالس -  بیس  تشادهب و  ترازو  زا  زوجم  یاراد  تسویپ -  لیاف  قبط  کینوسارتلوا  - کیتاموتا  مامت  سرپ  هیال  هس  کسام  - 
دشابیم یمازلا  نتراک  لخاد  نتفرگ  رارق  زا  لبق  اهکسام  ینفلس 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ددع   50,000 دادعت : 

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

تسا یمازلا  کناب  دمتعم  کشزپ  دات  هنومن و  لاسرا  کناب  فرط  زا  سامت  ندش و  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  تکرش  هدهع  هب  کناب  رابنا  هب  لاسرا  هنیزه 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  کسام  ددع  کی  تمیق  افطل  هناماس  رد  کناب  نیا  تساوخرد  هب  هجوتاب 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: 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

تشادهب تشادهب ترازو   ترازو زازا   زوچم   زوچم یاراد   یاراد تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کینوسارتلوا   - - کینوسارتلوا کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت سرپ   سرپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام یددع   یددع   5050 هتسب   هتسب   10001000 ناونع : : ناونع
تمالس تمالس بیس   بیس وو  

160160
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000587 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط دار  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  بط  دار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینولیان 1  هتسب   R12 لدم  XL زیاس یکشزپ  جنسراشف  فاک  الاک :  مان 
زربلا نامرد 

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

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش فاک   فاک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت

16116 1
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000453 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 12   cmx5 m 1/25 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 لیاف   لیاف قبط   قبط )) تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 162162
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کال نیراپه  دنبرفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000821 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 
ددع 80,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس لخاد 09178540040  دیلوت  طقف  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالکال نیراپه   نیراپه دنبرفص   دنبرفص ناونع : : ناونع 163163
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15000   HD ای اپوس  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000726 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 15,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

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

ددع دادعت 15000   HD ای اپوس  مرس  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

 . دشاب دمیآ  تبث  هدننک  نیمات 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1500015000 دادعت   دادعت   HDHD  ایای اپوس   اپوس مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 164164
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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

6122835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یفارگونوس  هراک  هس  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000874 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایور تعنص  ملع و  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  تاپورتآ  یتراجت  مان   cc 300 یکیتسالپ یطوق  یفارگونوس  لژ  الاک :  مان 

یطوق 720 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

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسناپ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000278 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  گنر  زبس  ینلیپورپ  فرظ   cc 250 نیداتب هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادعتو  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: 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

یفارگونوس یفارگونوس هراک   هراک هسهس   لژلژ   ناونع : : ناونع 165165

نامسناپ نامسناپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 166166
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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 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

6122838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101095143000436 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   J-SOS-100500 دک نامیاز  زا  سپ  یزیرنوخ  زا  یریگولج  نلاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

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

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیاز نامیاز زازا   سپسپ   یزیرنوخ   یزیرنوخ زازا   یریگولج   یریگولج نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 167167
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مرس 300000  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000602 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 30,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 168168
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زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا رازبا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000153 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط موصعم  لآ  یحارج  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  موصعم  لآ  یتراجت  مان  لدم 60  یکشزپ  نویساتوپمآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط دوش -  قاصلا  روتکاف  شیپ  دوش -  هتشون  دک  ناریا  نیا  رد  لک  غلبم  افطل  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - imed رد یگدنیامن  ای  هدننک  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل 

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یدپوترا رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 169169

یروخاذغ یروخاذغ زیم   زیم رارا - - یپیپ   یسیس   تخت   تخت راکنارب - - راکنارب رکال - - رکال یرتسب -  -  یرتسب تخت   تخت ناونع : : ناونع 170170
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یروخاذغ زیم  - را یپ  یس  تخت  - راکنارب - رکال - یرتسب تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000308 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیذآ  تمالس  ورشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PSA1320 لدم  210x80 cm زیاس عافترا  رغت  تیلباق  اب  یکیناکم  رآ  یپ  یس  تخت  الاک :  مان 

نیذآ تمالس  ورشیپ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  یتراجت  مان   BR1 لدم یکیناکم  راکنارب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  اردص  زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  اردص  زیهجت  زابکاخ  یتراجت  مان   KH2860 لدم یناتسرامیب  یروخاذغ  زیم  الاک :  مان 
اردص زیهجت  زابکاخ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  یرسک  زیهجت  سیدهب  یتراجت  مان  لدم 1897   ABS سنج یناتسرامیب  یتخت  رانک  دمک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم   HB50 لدم یکیناکم  یرتسب  تخت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یکشزپ یسدنهم  دات  - یگدنیامن همان  - زور دمیا  - ههام تخادرپ 3  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تقباطم  روتکاف  اب  هناماس  - یناریا طقف  - لحم رد  لیوحت  - هنومن دکناریا  ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان 

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشلا هر )  ) 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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  هدش  دیق  تفج  تروص  هب  دادعت  هک  سوریو .  دض  یحارج  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتشلا 09167069403

1101093606000141 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 40 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 20 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 20 دادعت : 

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

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   irc دک یاراد  هدش  دیق  تفج  تروص  هب  دادعت  هک  سوریو .  دض  یحارج  شکتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09167069403

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530411-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: 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

سوریو سوریو دضدض   یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

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

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

زا 248 ھحفص 141 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ysp84ydw7qmd?user=73474&ntc=6122850
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122850?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرا غیت   ، نهپ هرا  غیت   ، ین لاتوت  نیپ  ، ژاوال سلاپ  ینامیس 2/5، ترسنیا   ، ایبیت پچ  رومف  ) لماش وناز  لصفم  ضیوعت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ،( لیرد هرا و  تمدخ   ، تس هراجا  هنیزه   ، کیراب

1101030240000727 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  یجار  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  هبعج  یدپوترا   DUOFIT SYSTEM(IPR  ) لدم ینامیس  ریغ  پاک  ترسنیا  یراذگیاج  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هراجا هنیزه   ، کیراب هرا  غیت   ، نهپ هرا  غیت   ، ین لاتوت  نیپ  ، ژاوال سلاپ  ینامیس 2/5، ترسنیا   ، ایبیت پچ  رومف  ) لماش وناز  لصفم  ضیوعت  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زتورپ نیمات  تاکرادت  هنیزه   ، لیرد هرا و  تمدخ   ، تس

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وناز وناز لصفم   لصفم ضیوعت   ضیوعت تستس   ناونع : : ناونع 172172
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . ولق ود  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم 

1101093856002514 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSTD10100 لدم  10x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC

ددع 500 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

UNIMAX هدنزاس عجرم   UNIMAX یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   FSKD05100 لدم  5x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL SYSTEMS INC

ددع 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  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولق ولق ودود   راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 173173
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا 09171065653 لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزهددع  یپارتویزیف 2 گپ  تاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000512 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناروآون  یتراجت  مان  سنودا  لدم  یپارتویزیف  گپ  تاه  تینوی  مامح  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

تسا 09171065653 لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزهددع  یپارتویزیف 2 گپ  تاه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتویزیف یپارتویزیف گپگپ   تاه   تاه ناونع : : ناونع 174174
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  هتسب  دادعت 4000 (s) لامسازیاس ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000681 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دیما تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CYNTEK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   S زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نایناریا

هبعج 4,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابناات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  ابتیولوا   :: 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

لامسازیاس لامسازیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 175175
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تهج  ( CoCr  ) مورک تلابک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060008000029 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نالبس تراجت  کین  هدننک  هضرع  عجرم   YETI یتراجت مان   kg 1 یکیتسالپ یطوق  دک 1000-960  یکشزپنادند   Solidur CoCr مورک تلابک  ژایلآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  اه و  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد  ) یکشزپنادند کینیلک  هناخوراددات ی  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یکشزپنادند تهج   تهج ( ( CoCrCoCr  ) ) مورک مورک تلابک   تلابک ناونع : : ناونع 176176

یمیم عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) دات دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا یرتیل   یرتیل 1212 وو 55 وو وو33 11 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش

177177

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

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

زا 248 ھحفص 146 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4fy99lavu9nbq?user=73474&ntc=6123073
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123073?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


عوجرم دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  یناریا  یرتیل  سکاب 1و3و5و12 یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم 

1101005934001030 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 1 تیفرظ یراشف  یا  هساک  رد  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
بیس هس  بط  یدنز  یکشزپ  تازیهجت  هدننک 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT01 لدم  Lit 3 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 900 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 360 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT04 لدم  Lit 12 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 800 دادعت : 

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

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دندرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  یتسیابالاک  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزوفنا پمپ  صوصخم  تسورکیم  ددع   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000248 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 2,000 دادعت : 

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

تسیمازلا تلاصا  بسچرب  ددرگ - یرازگراب  امازلا  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزوفنا نویزوفنا پمپ   پمپ صوصخم   صوصخم تسورکیم   تسورکیم ددع   ددع   2 0002000 ناونع : : ناونع 178178
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند فراصم  تهج  نالتنا  هتنوم  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060008000030 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
رایس یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK یتراجت مان   cc 500 یا هشیش  فرظ  نالتنا  هتنوم  عیام  بسچ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  هیدات و  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) یکشزپنادند کینیلک  هناخوراددات ی  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند فراصم   فراصم تهج   تهج نالتنا   نالتنا هتنوم   هتنوم بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 179179
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   ) ددع مادک 20000 رهزا  جیگ 27 و 29  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000583 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

هتسب 40,000 دادعت : 
1401/10/26 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

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب  یناریا  لیرتسا  طسو 15*15  خاروسرطقاب  یمشچ 100*100  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001029 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  تکاپ   4201E دک  cmx100 cm 100 زیاس لیرتسا  یمشچ  راد  گب  راد و  بسچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف .دشاب  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  .ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  درومددع  100 دادعت .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا    ) ) ددع ددع 2000020000 مادک   مادک رهزا   رهزا وو  2929   جیگ  2727   جیگ نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 180180

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) دات دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا لیرتسا   لیرتسا   1515 ** 1515 طسو   طسو خاروسرطقاب   خاروسرطقاب   100100 ** 100100 یمشچ   یمشچ ناش   ناش ناونع : : ناونع 181181
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس تسالپوکل 5  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000485 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SANIPLAST یتراجت مان  یلور  نتراک 6   500x5 cm داعبا یکشزپ  دربراک  دیفس  یا  هچراپ  تسالپ  وکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

دار یدمحم  نیسح  هدننک 
نتراک 1,200 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب ی  هیارک  - دشابیم داتدروم  دم  یج  یت  - دموزیا - وکهم یاه  دنرب  - ددع دادعت 7200  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص 

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   55 تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 182182
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط   ( یپوکسورترآ رویش  دیلب   ، کسینیم وسال   ، نوتابدنا  ، سنارف رتنیا  چیپ   ) لماش  ACL کسینیم و تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یراذگ  تمیق  ددع  مادکره 1  زا 

1101030240000729 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  IMPLANET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 100258   11x28 mm زیاس یبیلص  طابر  دربراک   TWIST لایبیت سنارفرتنیا  یبذج  چیپ  الاک :  مان 
دیماریپ ناروآ  نف  هدننک  هضرع 

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

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

تسویپ  تسیل  قبط   ( یپوکسورترآ رویش  دیلب   ، کسینیم وسال   ، نوتابدنا  ، سنارف رتنیا  چیپ   ) لماش  ACL کسینیم و تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  تبث و  تمیق  ددع  کی  مادک  ره  زا 

ددرگ همیمض  تبث و  تاکرادت  هنیزه  تس و  اب  هارمه  سانشراک  هنیزه 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفرتنیا سنارفرتنیا یبذج   یبذج چیپ   چیپ  (-  (- یپوکسورترآ یپوکسورترآ رویش   رویش دیلب   دیلب  ، ، کسینیم کسینیم وسال   وسال  ، ، نوتابدنا نوتابدنا  ، ، سنارف سنارف رتنیا   رتنیا چیپ   چیپ  ) ) لماش لماش   ACLACL وو   کسینیم   کسینیم تستس   ناونع : : ناونع
یبیلص یبیلص طابر   طابر دربراک   دربراک   TWISTTWIST لایبیت   لایبیت

183183
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط   ( سانشراک تاکرادت و  هنیزه  ،و  رومف ده  ، رالودم  ، رالپیاب پاک   ، ینامیس ریغ  متسا   ) لماش نارو  نگل  رالپیاب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

1101030240000728 زاین :  هرامش 
تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ زیهجت  اویه  هدننک  هضرع  عجرم   OHST یتراجت مان  مویناتیت  سنج   EXPERSUS لدم یدپوترا  ینامیس  ریغ  متسا  زتورپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادک ره  زا  تسویپ  تسیل  قبط   ( سانشراک تاکرادت و  هنیزه  ،و  رومف ده  ، رالودم  ، رالپیاب پاک   ، ینامیس ریغ  متسا   ) لماش نارو  نگل  رالپیاب  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تبث و  تاکرادت  نیمات  سانشراک و  لاسرا  هنیزه   . ددرگ همیمض  روتکافش  یپو  یراذگ  تمیق  ددع  کی 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا ینامیس   ینامیس ریغ   ریغ متسا   متسا زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 184184
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم رظن  دروم  یالاک  اب  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع -  15000 زور -  خیرات  یج  ما  موینیمولآ  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003832 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دامع  یج -  ما  موینیمولآ  یتراجت  مان   ml 240 ییاوقم هبعج   mg/5 ml 225+200 یکاروخ نویسناپسوس  یناسنا  یوراد  میزینم  موینیمولآ  الاک :  مان 

سراپ نامرد  دامع  هدننک 
هبعج 15,000 دادعت : 

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

دشابیم  هام  تخادرپ 5  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  یدمحا 02146624624  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

.دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم %9 ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

یجیج ماما   موینیمولآ   موینیمولآ صرق   صرق ناونع : : ناونع 185185
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000   - mm 1/8 زیاس یکشزپ  لافطا  شکور  نودب  یپوکسودنا  فرصم  راب  کی  یسپویب  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000175 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدنزاس  عجرم   LTP یتراجت مان  یددع  تکاپ 1   13x21 cm زیاس یکشزپ  لافطا  شکور  نودب  یپوکسودنا  فرصم  راب  کی  یسپویب  سنپ  الاک :  مان 
نایسراپ بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  سوتول  یکشزپ 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف   imed تیاس رد  دیلوت  ای  عیزوت  یگدنیامن 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنا یپوکسودنا فرصم   فرصم راب   راب کیکی   یسپویب   یسپویب سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 186186
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  + ( Hind III 5000(fermentase

1101092751000971 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HIND III یتراجت مان  یلایو  یطوق 1   U 5000 زد یهاگشیامزآ  صیخشت  دربراک  لایو  میزنآ  الاک :  مان 
لایو 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  + دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  رد  دادعت  الاک و  قبط  روتکاف  شیپ  + ههام تخادرپ 3  + یرتشم اب  لمح  هنیزه  + ( Hind III 5000(fermentase

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل + + ( ( Hind I I I  5000( fermentaseHind I I I  5000( fermentase .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناونع : : ناونع 187187
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یرس هعشا 5  دضو  مک  مجحاب  یبرس  سابلوددع  یبرس 2 کنیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001031 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  ردام  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RONTGENSUTZ BRILLE یتراجت مان   MM0.5 لدم هعشا  دض  یبرس  ینمیا  کنیع  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یناساس رمیلپ  نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SUNGKWANG MEDITECH یتراجت مان   SK-15-1 لدم  XL زیاس یکشزپ  یبرس  راک  سابل  الاک :  مان 
تسد 5 دادعت : 

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

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپوالاکدنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) یرس یرس   55 هعشا   هعشا دضو   دضو مکمک   مجحاب   مجحاب یبرس   یبرس سابلوددع   سابلوددع 22 یبرس   یبرس کنیع   کنیع ناونع : : ناونع 188188
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینیب لوناک  ) نژیسکا دنوس  ددع   3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000249 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  لارتناس  لازان  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تلاصا  بسچرب  - ددرگ یرازگراب  امازلا  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  هدننک - نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6123285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / .نلاگ رادقم 30  هب.زیلایدومه  یاههاگتسد  فرصم.دصرد  یرتیل 3  نیدیسرپ 5  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001001 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیدیسرپ یتراجت  مان  اب   kg 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  زیلایدومه  یاههاگتسد  دصرد  دیسا 3 کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  هب  لوصحم.دشاب  اراد  ار  مزال  تازوجم   . دشاب الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  irc یاراد دشاب  دم  یآ  رد.دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هس  باسح  هیوست.دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.دسرب 

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

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینیب ینیب لوناک   لوناک )) نژیسکا نژیسکا دنوس   دنوس ددع   ددع   30003000 ناونع : : ناونع 189189

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // .نلاگ .نلاگ   3030 رادقم   رادقم هب.زیلایدومه   هب.زیلایدومه یاههاگتسد   یاههاگتسد فرصم.دصرد   فرصم.دصرد یرتیل  33   یرتیل   55 نیدیسرپ   نیدیسرپ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 190190
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نارهت یریعم  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ) یپارتویزیف یپارت  دنوسارتلوا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000305 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   215M لدم  MHZ 3 یپارتویزیف 1 و یپارت  دنوسارتلوا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ) یپارتویزیف یپارت  دنوسارتلوا  هاگتسد  دیرخ  هباشم .  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

زاریش بنیز  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک کت  وزاتاتیک  رچکناپ  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000081 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   OPU یتراجت مان  یددع  نتراک 10   cm 35 زیاس لدم 337350   OPU هلاناک کت  رچکناپ  نزوس  الاک :  مان 

ایرآ نابیبط 
نتراک 100 دادعت : 

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

لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 2  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا )  )  یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یپارتویزیف یپارتویزیف یپارت   یپارت دنوسارتلوا   دنوسارتلوا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191

هلاناک هلاناک کتکت   وزاتاتیک   وزاتاتیک رچکناپ   رچکناپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 192192
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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 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

6123296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقتسم چناپ  نوسیرک  -3 دادعت هرامش 4 هجرد  میقتسم 45  چناپ  نوسیرک  -2 دادعت هرامش 3 هجرد  میقتسم 45  چناپ  نوسیرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قبط   2 دادعت هرامش 5 هجرد   45

1101091794000749 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرفآ زیهجت  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO MEDICAL یتراجت مان   3x200 mm زیاس هجرد  نوسیرک 45  چناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تخادرپ 6 یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  میقتسم  چناپ  نوسیرک   - 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

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

میقتسم میقتسم چناپ   چناپ نوسیرک   نوسیرک -- 33 دادعت دادعت هرامش  44 هرامش هجرد   هجرد   4545 میقتسم   میقتسم چناپ   چناپ نوسیرک   نوسیرک -- 22 دادعت دادعت هرامش  33 هرامش هجرد   هجرد   4545 میقتسم   میقتسم چناپ   چناپ نوسیرک   نوسیرک ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   22 دادعت دادعت 55 هرامش   هرامش هجرد   هجرد   4545

193193
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...هداس زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000409 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
رادقم  SBP یتراجت مان  ینولیان  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  ریغ  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

یمرگولیک
مرگولیک 800 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یمرگولیک رادقم  دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  راد  خن   10x10 cm داعبا یکشزپ  خن 20  هرمن  لیرتسا  ریغ  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

SBP ینولیان هتسب  هداس  لیفوردیه  لدم   5x5 cm یناتسرامیب یکشزپ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یددع رادقم 1  دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  کنیرش  هتسب  هداس   50x70 cm داعبا یکشزپ  لیرتسا  الراهچ  زاگ  نل  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوعدشابنداتدروم هچنانچ  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهدشاب  IRC دکوالاک تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  ) ههام تخادرپدوشیم 5 هداد  باوج  لماک  تاصخشماب  تسویپ  روتکاف  شیپ  یاراد  هدننک  نیمات  هبدوشیم  هداد 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...هداس ...هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 194194
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راهب هرامش 1  ینامرد  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 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

6123318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاباب .تسا 09153203930  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت  .دوش  مادقا  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090296000042 زاین :  هرامش 

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیب هدننک  هضرع  عجرم   METRO MEDICAL یتراجت مان  ناتسکاپ  هدنزاس  روشک  یا  هنشاپ  میقتسم و  لدم  یکشزپنادند  یتسد  روتاولا  سپسروف  الاک :  مان 

ناسیدرپ رتسگ  اردص  یللملا 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یتسد   یتسد روتاولا   روتاولا سپسروف   سپسروف ناونع : : ناونع 195195
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000822 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 1,800 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2,400 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 2,400 دادعت : 

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

یناخیراس  09178540040 ناتسرامیب رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  لخاد  دیلوت  طقف  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 196196
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 150cm (1000 0.035 ریاو دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000174 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب.دشابن  لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ریافیدومه 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000062 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDEC یتراجت مان   MEDECNET لدم روتالیتنو  هاگتسد  دربراک  یلارت  روسرپمک و  هندب و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0.0350.035 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 197197

هاگتسد هاگتسد   22 ریافیدومه   ریافیدومه ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لمح  هنیزه  یددع  ینتراک 50  یاه  هتسب  ید  تمالس  زیهجت  تکرش  لوصحم  ید  کسام  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف 

1101099226000059 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کسام  ید  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   STSD-02 لدم  9/5x17/5 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  هیال  هس  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ید تمالس  زیهجت  انیاس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  تمالس  زیهجت  انیاس  هدنزاس 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یددع  ینتراک 50  یاه  هتسب  ید  تمالس  زیهجت  تکرش  لوصحم  ید  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لاسرا  زا  دعب  یراک  هتفه  ود  زا  دعب 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 199199
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچگدناب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000410 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   10x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 5,760 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناریا یکشزپ  یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 5,040 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BP PLAST یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   20x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 1,536 دادعت : 

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

تدوعدشابنداتدروم هچنانچ  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهدشاب  IRC دکوالاک تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد هدننک  نیمات  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ددع  ساساربدادعت  ههام  تخادرپدوشیم 5 هداد  باوج  لماک  تاصخشماب  تسویپ  روتکاف  شیپ  یاراد  هدننک  نیمات  هبدوشیم  هداد 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچگدناب یچگدناب ناونع : : ناونع 200200
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوتکزر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000486 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A0393 لدم یحارج  پوکسوتکزر  دربراک  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

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

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

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم نادند  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000019 زاین :  هرامش 

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  دیسوزیا  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 4  هتسب  دیسوزیا  لدم  یتیزوپماک  یعونصم  نادند  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای هدننکدیلوت  ای  تکرش  - دشاب  imed تیاس رد  دیاب  تکرش  - هاگنامرد لحم  رد  لیوحت  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسا لوبق  دروم  یناریا  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  imed تیاس رد  هدننکدیلوت  هدنیامن 

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

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوتکزر پوکسوتکزر ناونع : : ناونع 20120 1

یعونصم یعونصم نادند   نادند دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202
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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

6123477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال یسفنت 5  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002955 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   N95 لدم  24x16 cm زیاس نولب  تلم  وکیاب و  دناب و  ناپسا  هیال  فرصم 5  رابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

بط نیهب  تمالس  نیرس  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 40,000 دادعت : 

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

تیولوا ..تسا  هباشمدک  ناریا..تازیهجت  هرادا  تیاسرد  تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه..تسا  یمازلا  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا..سراف  ناتسا  لخاد  هدننکدیلوت  اب 

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6123485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوش ورتکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000823 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   Zoll کوش ورتکلا  نشکناف  یتلام  دپ  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

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

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیال هیال   55 یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 203203

کوش کوش ورتکلا   ورتکلا دپدپ   ناونع : : ناونع 204204

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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هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094066000051 زاین :  هرامش 

هیمورا یناقلاط  یباوختخت   450 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 4,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715974677 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444591-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449300-044 :: 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   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 205205

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

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

زا 248 ھحفص 169 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yeen9rk3r7ds3?user=73474&ntc=6123492
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123492?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6123496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  بویت 16 و 20 -  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002954 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 16  یکشزپ  یویر  پویت  تسچ  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 20  یکشزپ  یویر  پویت  تسچ  الاک :  مان 
هبعج 25 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت  -  - 2 020 وو     1616 بویت   بویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 206206

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 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

6123555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ یاه 100*150*200  هتسبرد  راد  تکیتا  مظنم  یدنب  هتسب  رد  الاب  هب  مرگ  38 رادشکرسود یبا  فرصمرابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 4 ات یرابتعا 3

1101092486000234 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   120x220 cm زیاس یناتسرامیب  رادشک  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 20,000 دادعت : 

1401/10/21 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

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشک رادشک رسرس   ودود   یبآ   یبآ فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 207207

یزاسنادند یزاسنادند یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 208208

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاسنادند یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000018 زاین :  هرامش 

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

هسیک 48 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
وکام نادند  اتب  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  دلگ  یتراجت  مان   kg 1 فرظ یکشزپنادند  کقشاق  لیرکآ  الاک :  مان 

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

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کیلرام یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  سراپورکآ 100  یتراجت  مان  یکیتسالپ  فرظ   g 500 ردوپ تخپ  امرگ  لیرکآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6123635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمکش روشاگیل  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003164 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمکش روشاگیل  سیپدنه  - 

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

1401/10/28 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

یمکش یمکش روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 209209

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 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

6123643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 4 تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000237 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  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 600 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

اکرآ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   TE2-P لدم پارت  رتاو  ود  روتالیتنو و  لافطا و  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
زارآ تمالس 

تس 200 دادعت : 
1401/10/21 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

ههام ههام یرابتعا  44 یرابتعا تروصب   تروصب ناونع : : ناونع 2 102 10
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا یاهلولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000133 زاین :  هرامش 

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

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزا یهاگشیامزا یاهلولحم   یاهلولحم ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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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 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

6123651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 2 تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000236 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  ینوگ 250  یدنب  هتسب  عون  یا  هلول  لدم  برد  نودب  هنادرم  یکیتسالپ  راردا  فرظ  الاک :  مان 

هسیک 750 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

سراپ دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  ینوگ 50  یدنب  هتسب  عون  راد  هتسد  لدم  یداب  برد  نودب  یکیتسالپ  رامیب  ریز  نگل  الاک :  مان 
هسیک 850 دادعت : 

1401/10/21 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

ههام ههام 22 یرابتعا   یرابتعا تروصب   تروصب 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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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  قباطم  لیتسا  ردخمو  وراد  دمک  ددع  هارمه 13  هب  لیتسا  وراد  یاج  دمک  ددع   17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  دیئات  دروم  هباشم 

1101096446000261 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناهج  شقن  بط  دار  هدنزاس  عجرم   PF123 لدم  45x95x200 cm زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یا  هشیش  برد  اب  لمع  قاتا  دمک  الاک :  مان 
ناهج شقن  بط  دار 

ددع 17 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   M49 لدم وراد  دمک  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لیتسا   لیتسا ردخمو   ردخمو وراد   وراد دمک   دمک ددع   ددع هارمه  1313   هارمه هبهب   لیتسا   لیتسا وراد   وراد یاج   یاج دمک   دمک ددع   ددع   1717 ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب یمیم   دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم

2 132 13
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  یراذگ  تمیق  ربتعم  یاهدنرب  _ دشابیم هباشم  دک  ناریا   _ یفارگویدراکورتکلا دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  هیوست 3 

1101090930000190 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   32x36 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

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

ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیریش   09153000292 ینف :  سانشراک 

 ( سا ما  سا  یعامتجا و  یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست  33   هیوست ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب __ دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  _ _ یفارگویدراکورتکلا یفارگویدراکورتکلا دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 2 142 14
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسار لایشنورب 35  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003163 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسار لایشنورب 35  هلول  - 

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

1401/10/28 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  یمالعا (  ینف  تاصخشم  تسویپ و  تسیل  لودج  قباطم   CO2 و N2O لوسپک عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم 

1101096446000260 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

درگتشه زاگ  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم   lit 40 مجح دصرد  صولخ 99/5 نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ردنلیس 53 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسار تسار   3535 لایشنورب   لایشنورب هلول   هلول ناونع : : ناونع 2 152 15

CO2CO2 وو     N2ON2O لوسپک   لوسپک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 2 162 16
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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 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

6123671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم زاین  دروم  زیاس 2.5  ددع  زیاس 4 و 30  ددع  دادعت 300  هدوب و  نتراک  هب  یمالعا  دادعت  زیاس 4 و 2.5 -  کسام  لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   - دشاب

1101091484000353 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکا  دح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم زاین   زاین دروم   دروم   2 .52 .5 زیاس   زیاس ددع   ددع   3030 وو     44 زیاس   زیاس ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت وو   هدوب   هدوب نتراک   نتراک هبهب   یمالعا   یمالعا دادعت   دادعت  -  - 2 .52 .5 وو     44 زیاس   زیاس کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا  - - دشاب دشاب

2 172 17
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد موتامرد  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003161 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسد موتامرد  هغیت  - 

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

1401/10/28 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

یتسد یتسد موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت 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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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسار لایشنورب 37  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003162 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسار لایشنورب 37  هلول  - 

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

1401/10/28 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

تسار تسار لایشنورب  3737   لایشنورب هلول   هلول ناونع : : ناونع 2 192 19
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 1  تسیل  قبط  یپ  چا  بات  بل  ددع و  چنیا 2  ماس 24  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001044 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1  تسیل  قبط  یپ  چا  بات  بل  ددع و  چنیا 2  ماس 24  روتینام  - 

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

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

یمظاک یدهم  دیرخ  سانشراک  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09175676745

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یپیپ   چاچا   بات   بات بلبل   وو   ددع   ددع   22 چنیا   چنیا ماس  2424   ماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 220220

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

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

زا 248 ھحفص 183 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h84g45f4yhcyf?user=73474&ntc=6123697
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123697?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6123703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس پویت 150 نشنتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000824 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لیرتسا 1 هتسب   ES1A13 لدم  mm 1500 لوط  mm 3/2 یجراخ رطق   mm 2 یلخاد رطق  یکشزپ  فرصمرابکی  هار  کت  کال  رئول  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
نمد لگ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نمد  لگ  ایسآ  یتراجت  مان  یددع 

ددع 5,250 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  لخاد  دیلوت  طقف  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس 150150 پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا ناونع : : ناونع 22 122 1
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 3  ربتعم _  یاهدنرب  ریاس  ای  حارج  دنرب  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101090930000189 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نادواج نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   KIT KATH یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 6,000 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 09153000292 هداز _  نیریش  یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( sms یعامتجا و یاه  هکبش  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یاقآ  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشابیم   دشابیم ههام   ههام هیوست  33   هیوست ربتعم _  _  ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس ایای   حارج   حارج دنرب   دنرب مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 222222
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روتکاف شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ) adc 2*8 رس ود  یتناس  یلا 20  هتشر 15  تلف 16  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003146 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تاروگیز تراجت  سیندآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SAGA LED هدنزاس عجرم   LED رگشیامن دربراک   0/5x100 mm تلف لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  لاطبا  وتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  .هتعاس  رثکادح 72  روتکاف  هیوست  .ناتسرامیب  رابنابردالاکلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6123727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام تخادرپ 4   - تسا یمازلا   irc دکو  imed زوجم . 6f رگیات رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تساوخرد  دروم  ددع  دادعت 200   ursa-cordis- ATP-TABIB دنرب

1101093727000430 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ تراجت  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   APT MEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 11510010  کیلیفوردیه  یفارگویژنآ  لایدار  رتتاک  الاک :  مان 
frx100 cm 6 زیاس

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/20 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

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 ** 88 رسرس   ودود   یتناس   یتناس   2020 یلا   یلا   1515 هتشر   هتشر   1616 تلف   تلف لباک   لباک ناونع : : ناونع 223223

کیلیفوردیه کیلیفوردیه یفارگویژنآ   یفارگویژنآ لایدار   لایدار رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 224224
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هدیمهف دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ددع  دادعت 10000  هب  مادکره   23G وG22 هرامش یاهنزوسرس  ادج و  نزوس   2Ml گنرس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091707000016 زاین :  هرامش 

هدیمهف دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب   g 22 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

اهس ینوفلس  هتسب   g 23 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب   ml 2 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

UID و IRC دک دمیآ ،  تلاصا ،  بسچرب  یاراد  ناریا ،  تخاس  هباشم ،  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هناماس  روتکاف  شیپرد  دنرب  رکذ 

3175756383 یتسپ :  دک  هدیمهف ،  دیهش  کینیلک  یبرغ  نابایخ 15  مود  هکلف  سیدرف  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36534331-026  ، 36549020-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36549020-026 :: 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

2323GG وو   G22G22 هرامش   هرامش یاهنزوسرس   یاهنزوسرس وو   ادج   ادج نزوس   نزوس   22 MlMl گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 225225
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ناتسزوخ ناتسا  ناگداش  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

6123744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هب  لاسرا  هنیزه  ههام * تخادرپ 4  / یرتیل نلاگ 5 دصرد 30 نیدیسرپ 3.5 زیلاید  یاههاگتسد  هدننک  ینوفغ  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  ناتسرامیب 

1101092071000085 زاین :  هرامش 
ناگداش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نیدیسرپ یتراجت  مان  اب   kg 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  زیلایدومه  یاههاگتسد  دصرد  دیسا 3 کیتسارپ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 30 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنا  هب  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   * یرتیل نلاگ 5  دصرد  نیدیسرپ 3.5 ههام * تخادرپ 4   * تسویپ روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431865147 یتسپ :  دک  ناگداش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نیبملا  حتف  راولب  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53722115-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53722115-061 :: 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

یرتیل یرتیل 55 نلاگ   نلاگ 3030 دصرد   دصرد 3.53.5 نیدیسرپ   نیدیسرپ زیلاید   زیلاید یاههاگتسد   یاههاگتسد هدننک   هدننک ینوفغ   ینوفغ دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 226226
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09163500877 یتاونق یگنهامه خ   ) یحارج نامیاز و  لارنج و  و  یمشچ ، لمع  قاتا  یفرصم  لیرتسا  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000169 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط رایاطع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 6  یدپوترا  فرصم  رابکی  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نامرد تعنص  کاریاد  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  تعنص  کاریاد  یتراجت  مان  کپیو  یذغاک  هتسب  لدم 13887  لیرتسا  فرصم  رابکی  نامیاز  کپ  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  لدم 111  فرصم  رابکی  لارنج  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ربتعم بط  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یو  هتسب  هتفابن  جوسنم  سنج  فرصم  رابکی  لیرتسا  یمشچ  کپ  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

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

دوش هدنناوخ  تقد  اب  دشاب  یم  تسویپ  مئامض  تسا ،  هباشم  دک  ناریا   :: 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

یحارج یحارج وو   نامیاز   نامیاز وو   لارنج   لارنج وو   یمشچ ، ، یمشچ لمع   لمع قاتا   قاتا یفرصم   یفرصم لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 227227
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رامیب  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000848 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامرد رهم  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  رهم  یتراجت  مان   90x60 cm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یددع  ینولیان 5  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یناتسرامیب  زادناریز  الاک :  مان 

مایتلا
هتسب 4,500 دادعت : 

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

هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رامیب  زادناریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ تخادرپ زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رامیب   رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 228228
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زیاس 8  هشارت  هلول  ددع   80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000786 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یسفنت  یراذگ  هلول  دربراک   mm 8 زیاس مواقم  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   88 زیاس   زیاس هشارت   هشارت هلول   هلول ددع   ددع   8080 ناونع : : ناونع 229229
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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 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

6123766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع دادعت 592 سوینزرف  ردوپ  ددع -  دادعت 500   JMS هاگتسد ردوپ  ددع -  دادعت 480  یدنق  هلک   ) زیلاید هاگتسد  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000585 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
INSPRAMED هدنزاس عجرم   INSPRABAG یتراجت مان  یددع  نتراک 16  یدنب  هتسب  عون   g 650 لدم زیلاید  هاگتسد  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  هسیک  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   COMPANY
نتراک 1,572 دادعت : 

1401/10/25 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 592592 دادعت   دادعت سوینزرف   سوینزرف ردوپ   ردوپ ددع -  -  ددع   500500 دادعت   دادعت   JMSJMS هاگتسد   هاگتسد ردوپ   ردوپ ددع -  -  ددع   480480 دادعت   دادعت یدنق   یدنق هلک   هلک  ) ) زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 230230
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تکویژنآ  یهار  هس  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000787 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ لآ  هدیا  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  ینلیتا  یلپ  رادریش  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تکویژنآ   تکویژنآ یهار   یهار هسهس   ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 231231
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tap 30*5 نیلسرم خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Tapercut 2 دناب یتا  خن 
5Tapercut دناب یتا  خن 

ددع مادک 72  ره 
1201030292003160 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
tap 30*5 نیلسرم خن  - 

Tapercut 2 دناب یتا  خن 
5Tapercut دناب یتا  خن 

ددع مادک 72  ره 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/28 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

 - - دناب دناب یتا   یتا خنخن   دناب - - دناب یتا   یتا خنخن   نیلسرم   - - نیلسرم خنخن   ناونع : : ناونع 232232
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / دصرد لکلا 99 رتیل   120 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000303 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / دصرد لکلا 99 رتیل   120 - 

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

رتیل  120 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / دصرد لکلا 99 رتیل   120 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دصرد دصرد لکلا  9999 لکلا رتیل   رتیل   12 0120 ناونع : : ناونع 233233
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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 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

6123791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 2و3و4و5 زیاسرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تروصب 4 باسح  هیوست 

1101092486000238 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط عناص  یتراجت  مان  یتس  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  سنج  راولش  زولب و  ازجا  مان  لافطا  صوصخم  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 1,000 دادعت : 
1401/10/21 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

ههام ههام تروصب  44 تروصب باسح   باسح هیوست   هیوست   55 وو وو44 وو33 22 یاه   یاه زیاسرد   زیاسرد ناونع : : ناونع 234234
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لیرتسا ریغ  زاگ  هتسب   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دامرف

1201092411000302 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لیرتسا ریغ  زاگ  هتسب   100 - 
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  100 دادعت : 

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

رد الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / لیرتسا ریغ  زاگ  هتسب   100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ زاگ   زاگ هتسب   هتسب   100100 ناونع : : ناونع 235235

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000435 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم  کیدمراپ  هدنزاس  عجرم  لدم 502  یحارج  لمع  تخت  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت  تسویپ -  تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  نژیسکا  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002956 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   CP101 لدم  Lit 10 تیفرظ یکشزپ  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لوئسم دات  زا  سپ  یرابتعا و  دیرخ  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  یزامن  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یدابآرخف  سدنهم  هرامش 09172173857 اب  رتشیب  عالطا  تهج  ناتسرامیب ، ینف 

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 236236

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 237237

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج جرال 2000  زیاس  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000584 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ناسرهم  هدننک  هضرع  عجرم   CRANBERRY SDN.BHD یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 300  هتسب   L زیاس  cerise ردوپ نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

سراپ
هتسب 2,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رهشناریا ناریا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  -- یدیما 09158489154- رتم یتناس  7 دنابیر کشت  65 ضرع 180 لوط داعبا.دراکنارب  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092984000025 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  یرسک  زیهجت  سیدهب  یتراجت  مان   7x90x200 cm زیاس لدم 2711-2710  یرتسب  تخت  کشت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914665466 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  روپمب - هداج   4 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37212461-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37212461-054 :: 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

تفج تفج   20002000 جرال   جرال زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 238238

دراکنارب دراکنارب کشت   کشت ناونع : : ناونع 239239

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 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

6123832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.یپوکسودنآ  یناهد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین 

1101093856002520 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان   mm 21 زیاس لاسگرزب  یپوکسودنآ  یناهد  الاک :  مان 
ددع 3,000 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 9   :: 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

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 رتمیلیم ) 650*31*16  ) قرب لباک  موینیمولآ  یا  هلول  تسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000240 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازاس ناوت  یدپوترا  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  نازاس  ناوت  یتراجت  مان   TS H04 لدم تسد  زتورپ  یضیب  تسب  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  ود  یلا  کی  تخادرپ  .دشاب  یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: 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

یپوکسودنآ یپوکسودنآ یناهد   یناهد ناونع : : ناونع 240240

تسد تسد زتورپ   زتورپ یضیب   یضیب تسب   تسب  - - قرب قرب لباک   لباک موینیمولآ   موینیمولآ یایا   هلول   هلول تسب   تسب ناونع : : ناونع 241241

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 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

6123842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.یچگ  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002521 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسگ  ارای  یتراجت  مان  یلور  نتراک 60   cmx2/5 m 10 زیاس یچگ  دناب  الاک :  مان 
نتراک 4,000 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سراپ نامرد  دادما  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  تسگداپ  یتراجت  مان  یلور  نتراک 40   cmx2/5 m 15 زیاس یچگ  دناب  الاک :  مان 

نتراک 4,000 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 9   :: 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

یچگ یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 242242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) هتسب 4000 دادعت تلاصا  بسچرب  یارادو  یددع  فرصمرابکی 100 ینولیان  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001032 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لایور یددع  ینوفلس 100  هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هتسب 4,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  .دنوش  یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصمرابکی فرصمرابکی ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 243243

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

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

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

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

6123844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 30  ره  زیاس 7 و 8   PDT یموتسکارت فرصم  رابکی  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003158 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع مادک 30  ره  زیاس 7 و 8   PDT یموتسکارت فرصم  رابکی  تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  60 دادعت : 

1401/10/28 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

88 وو   زیاس  77   زیاس   PDTPDT یموتسکارت   یموتسکارت فرصم   فرصم رابکی   رابکی تستس   ناونع : : ناونع 244244

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 248 ھحفص 203 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jvj7tc749tqec?user=73474&ntc=6123844
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123844?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینومراه روشاگیل  لدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003165 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینومراه روشاگیل  لدنه  - 

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

1401/10/28 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

کینومراه کینومراه روشاگیل   روشاگیل لدنه   لدنه ناونع : : ناونع 245245

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

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

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

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

6123858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک لیرکیو 2/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003166 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک لیرکیو 2/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/10/28 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

تاک تاک   2 /02/0 لیرکیو   لیرکیو ناونع : : ناونع 246246

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس ارهزلا  همطاف  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 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوفع یاه  هلابز  زاس  رطخ  یب  هاگتسد  روتارپا )  رفن   2 یربراک (  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094440000003 زاین :  هرامش 

یراسارهزلا همطاف  ناتسرامیب  ناردنزام  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناماس  ردو  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تیاعر  تلود  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  -2

ددرگ لصاح  سامت  هرامش 01133320260  اب  سامت  تروص  رد  -3

4818813371 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  نامزاس  بنج  شترا  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329700-011 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000437 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیدمراپ هدننک  هضرع  عجرم   HEAL FORCE یتراجت مان   G7060 لدم هرمق  ود  یفقس  کیتیلایس  یحارج  غارچ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوفع ینوفع یاه   یاه هلابز   هلابز زاس   زاس رطخ   رطخ یبیب   هاگتسد   هاگتسد روتارپا )  )  روتارپا رفن   رفن   22 یربراک (  (  یربراک هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 247247

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 248248

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند ملق   6 دادعت یاضاقت  ، دسرب رادیرخدات  هبدیاب  ودشابن  هاتوک  نآ  اضقنا  خیراتو  تیفیکو  یمک  رظنزا  مالقا  ؛  لوپراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  یرازگراب  کرادم  لیافرد 

1101092113000800 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اروام سیت  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  شخپ  وراد  هدنزاس  عجرم   ml 1/8 یجیرتراک ییاوقم 50  هبعج  یکشزپنادند  دصرد  نیئاکوزرپ 2 یسح  یب  لوپراک  الاک :  مان 
بط

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک طسوت  الاکدات  مدع  تروصرد  ، دوش هتشون  هناماسرد  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  نتفرگرظنرداب  لک  غلابم  ، ددرگ همیمضروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا دحاو  هب  هبنشراهچات  هبنشزا  الاک  لیوحت  ، دشابیم هدنشورف  هدهع  هبالاک  تدوع  هنیزه  هطوبرم 

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

32581561-076  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند ملق   ملق   66 دادعت دادعت یاضاقت   یاضاقت ،، دسرب دسرب رادیرخدات   رادیرخدات هبدیاب   هبدیاب ودشابن   ودشابن هاتوک   هاتوک نآنآ   اضقنا   اضقنا خیراتو   خیراتو تیفیکو   تیفیکو یمک   یمک رظنزا   رظنزا مالقا   مالقا ؛ ؛  لوپراک لوپراک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب کرادم   کرادم لیافرد   لیافرد

249249
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6123935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000438 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Vectra لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ یفارگویدراک  وکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000086 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  اسآ  نت  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  بط  اسآ  نت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RAD 10 CV لدم یکشزپ  لباترپ  یفارگویدراکوکا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ و تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  تسویپ  ..ددرگ  یم  لطاب  یجراخ  مالقا  تمیق  مالعا.تسا  دات  دروم  یلخاد  دیلوت  افرص  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ 

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: 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

رامیب رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 250250

لباترپ لباترپ یفارگویدراک   یفارگویدراک وکا   وکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 251251

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- اپوس  ) یاه کرام  .ددع  یسوط 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 3- یبآ 4800  گنیدف  یجنا  .ددع 2- زبس 9600  گنیدف  یجنا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیرو - بطدمآرس

1101030092000946 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  میراب  تافلوس  اب  فرصمرابکی  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
ددع 19,200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- اپوس اپوس  ) ) یاه یاه کرام   کرام .ددع   .ددع   48004800 یسوط   یسوط گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- .ددع  33 .ددع   48004800 یبآ   یبآ گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 22 .ددع   .ددع   96009600 زبس   زبس گنیدف   گنیدف یجنا   یجنا -- 11 ناونع : : ناونع
(( دیرو دیرو -- بطدمآرس بطدمآرس

252252
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . وکیف کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

1101093856002523 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دهم رهاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BAUSCH+LOMB هدنزاس عجرم   BL5111 لدم یکشزپ  مشچ  فرصمرابکی  تساک  الاک :  مان 
هتسب 400 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  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هبهب   هجوتاب   هجوتاب دشاب ، ، دشاب زکرم   زکرم دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظنزا   رظنزا دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . وکیف وکیف کپکپ   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب  

253253
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نانمس ینامردراک  یزومآ و  هفرح  هاگودرا   :: 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

6123955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل  وراد .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004119000028 زاین :  هرامش 

ینامردراک یزومآ و  هفرح  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 
نیئدک نفونیماتسا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg+10 mg 300 زد صرق  نیئدک  نفونیماتسا  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهوراد انمض  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  رد  نادنز  نیا  یتساوخرد  دراوم  الاک و  هدوب و  ناگدننک  نیمات  تمیق  هئارا  یارب  افرص  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یناریا  اموزل  بسانتم و  فرصم  خیرات  یاراد  هدوب و  نامرد  تشادهب و  درادناتسا  یاراد  دیاب 

3534136311 یتسپ :  دک  هنغافا ،  هاگودرا  بنج  هنغافا  هاگودرا  هداج  یماظن  هداج  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33652004-023  ، 33452004-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33653768-023 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تسیل   تسیل وراد .  .  وراد ناونع : : ناونع 254254
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنار نولیان 4/0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003168 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنار نولیان 4/0  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  720 دادعت : 

1401/10/28 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

دنار دنار   4/04/0 نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 255255
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک کی  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003169 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک کی  نولیان  - 

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

1401/10/28 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

تاک تاک کیکی   نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 256256

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگارد 2022  یرتیل  یسفنت 8/6  هاگتسد  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  )Part number 3353733

1101095563000016 زاین :  هرامش 
دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راکزیهرپ بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  دربراک   L 6/8 لدم تیزوپماک  لباترپ  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

رگارد 2022  یرتیل  یسفنت 8/6  هاگتسد  ردنلیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تاصخشم  قبط  )Part number 3353733

8919898645 یتسپ :  دک  هانپ ،  ناطلس  دیهش  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36300631-035  ، 36256665-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36300630-035 :: 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

20222022 رگارد   رگارد یرتیل   یرتیل   8/68/6 یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 257257

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ددع  دادعت 1000   ET ناش دادعت 500 و  Ivf کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000373 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
بط ناهیک  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   3TEKS یتراجت مان  کپ  یو  تکاپ   P-010-101 لدم لیرتسا  فرصمرابکی  لارنج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

بط ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم   PRINSET یتراجت مان  یددع  نتراک 70   160x180 cm یحارج لیرتسا  ناش  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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

ETET ناش   ناش وو     500500 دادعت   دادعت   I vfI vf  کپکپ ناونع : : ناونع 258258
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام  2 هیوست  . COROFLEX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  ساسارب  روتکاف 

1101093727000432 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عون ناریا  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   COROFLEX ISAR NEO یتراجت مان   2/75x16 mm زیاس دک 5028927  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 
یددع ییاوقم 1  هتسب  یدنب  هتسب 

ددع 110 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگ  تمیفو  روتکاف  شیپ  یتساوخرد  دنربو  تسویپ  تسیل  ساسارب  امتح   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ تسویپ   تسویپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم هدننک .  .  هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ههام ههام   22 هیوست هیوست  .  . COROFLEXCOROFLEX  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب روتکاف   روتکاف

259259
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPRAFLEX CRUZ لدم  2/25x28 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا 

1101030329000875 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ بلق  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم   CONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   NC Clever لدم  10x3 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2/25x28 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

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

تازیهجت لک  هرادا  زوجمو  تلود  تاکرادت  هناماس  قبطزکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  صخشم  یاهزیاس  رد  نلابو  ییوراد  تنتسا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئات  دروم  یاهزیاس  زا  یکشزپ 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: 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

6124083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم لدم   2 /252/25 x28 mmx28 mm  زیاس زیاس یقورع   یقورع یبلق   یبلق یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا   NC CleverNC Clever  لدم لدم   1010 x3 mmx3 mm  زیاس زیاس یقورع   یقورع یبلق   یبلق یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
SUPRAFLEX CRUZSUPRAFLEX CRUZ

260260

 ( ( نایانیبان نایانیبان حول   حول لیرب -  -  لیرب ذغاک   ذغاک دیفس -  -  دیفس اصع   اصع انیبان - - انیبان دارفا   دارفا هژیو   هژیو ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیلولعم ( ( نیلولعم یشخبناوت   یشخبناوت لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 261261
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تسیل قبط  نیلولعم  یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000137 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   ICD-PX333 لدم انیبان  دارفا  هژیو  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   AR/AS100 لدم انیبان  دارفا  هژیو  دیفس  اصع  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   AR/AS300 لدم انیبان  دارفا  هژیو  یکتلغ  رس  اصع  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یشخبناوت تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف   21x29/7 cm زیاس  g 140 ژامارگ اب  انیبان  دارفا  راتشون  صوصخم  لیرب  ذغاک  الاک :  مان 
اهر رذآ 

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

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AZ_401 لدم نکشن   ABS سنج یرتکاراک  یطخ 30  نایانیبان 14  حول  الاک :  مان 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  اهر  رذآ  یشخبناوت 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

6124087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15000 لک عمج  یددع  نتراک 150 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام باسح 4 هیوست 

1101092486000242 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ تعنص  نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  لبانآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 150   60x90 cm زیاس بذاج  ردوپ  اب  هیال  رامیب 5  یتشادهب  زادناریز  الاک :  مان 
بط

نتراک 100 دادعت : 
1401/10/21 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

ههام ههام باسح  44 باسح هیوست   هیوست   1500015000 لکلک عمج   عمج یددع   یددع 150150 نتراک   نتراک 100100 ناونع : : ناونع 262262
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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 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

6124089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع  نتراک 120 هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4

1101092486000241 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یماوق دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 120  نتراک  یکشزپ  دربراک  یکیتسالپ  فرصمرابکی  لاسگرزب  نشکارت  نیکسا  الاک :  مان 
یناقمم

نتراک 360 دادعت : 
1401/10/21 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

ههام ههام هیوست  44 هیوست یددع   یددع 120120 نتراک   نتراک هسهس   ناونع : : ناونع 263263
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000852 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOK یتراجت مان   THAL-QUICK لدم داح  نارامیب  یسفنت  متسیس  تبقارم  بویت  تسچ  تس  الاک :  مان 
هراتسا

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج  . . دوش دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . دشاب دشاب تشاد   تشاد تلاصا   تلاصا دکدک    . . یمازلادمیا یمازلادمیا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف اباب   راب   راب هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

264264
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19cm*15.5 میاد زیلایدومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003173 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
19cm*15.5 میاد زیلایدومه  رتتک  - 

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

1401/10/28 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

1919cmcm** 15.515.5 میاد   میاد زیلایدومه   زیلایدومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 265265
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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 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

6124103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تسویپ  تسا  یمازلا   irc دکو  imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام 3 هیوست . PROMUS تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف 

1101093727000431 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

BOSTON SCIENTIFIC PROMUS ELEMENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x16 mm زیاس  H7493918416270 دک یقورع  تنتسا  الاک :  مان 
دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PLUS

ددع 65 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یاه  زیاسو  تسویپ  تسیل  ساسارب  افطل   :: 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

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 تسویپ   تسویپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا   ircirc دکو   دکو   imedimed  زوجم زوجم هدننک .  .  هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ههام ههام 33 هیوست هیوست . . PROMUSPROMUS تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط

266266
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع مادکره 100 

1201030292003174 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یاهزیاس 3 و 3/5 و 4 و 4/5 فاک  نودب  هشارت  هلول  - 
ددع مادکره 100 

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 مادکره   مادکره   4/54/5 وو     44 وو     3/53/5 وو   یاهزیاس  33   یاهزیاس فاک   فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 267267
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا 10 هعطق  تفارگ 10  ولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یس 10  یس  تفارگولا 5 

ددع یس 5  یس  تفارگ 10  ولا 
1201030292003171 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییا 10 هعطق  تفارگ 10  ولا  - 

ددع یس 10  یس  تفارگولا 5 
ددع یس 5  یس  تفارگ 10  ولا 

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 یسیس   یسیس     1010 تفارگ   تفارگ ولا   ولا ددع   ددع   1010 یسیس   یسیس     55 تفارگولا   تفارگولا   1010 ییا   ییا هعطق   هعطق   1010 تفارگ   تفارگ ولا   ولا ناونع : : ناونع 268268
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 248 ھحفص 225 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rndxp3jwj7l2x?user=73474&ntc=6124121
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124121?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6124122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشک نیتسارود  رتم  مین  کی  عافترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تروصب 4 هیوست 

1101092486000240 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  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 : 

1401/10/21 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

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

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

6124132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6*8 تکویژنآ بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000826 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا دناب  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ادناپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 2000  هبعج   6x8 cm زیاس  non woven تکویژنآ بسچ  الاک :  مان 
هبعج 26,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ناتسرامیب 09178540040  رابنا  لیوحت  یرابتعا  تخادرپ  لخاد  دیلوت  طقف  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام تروصب  44 تروصب هیوست   هیوست رادشک   رادشک نیتسارود   نیتسارود رتم   رتم مین   مین کیکی   عافترا   عافترا ناونع : : ناونع 269269

66 ** 88 تکویژنآ تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 270270
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاصخشم  اب  زکرم  زاینو  صخشم  دنرب  اب  الاک  تساوخردو  زاین  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000874 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 12  یدنب  هتسب  عون  لدم 8886222449  بلق  یحارج   Steel عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون  لدم 8886628751  یمومع  یحارج   Maxon عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   VP557X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp706x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 10 دادعت : 

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

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

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

بلق بلق یحارج   یحارج   SteelSteel عون   عون نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 271271
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادفاک 5.5 هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003172 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادفاک 5.5 هشارت  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/28 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

5.55.5 رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 272272
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکناریا  نوتراک  دادعت 1  ییات 5*5 لیرتسا 5  زاگ  نوتراک و  دادعت 2  ییات 10*10  لیرتسا 5  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101050136000372 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   10x10 cm داعبا لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  فافل   5x5 cm داعبا هرمن 30  خن  اب  لیرتسا 8 ال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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

نوتراک نوتراک   11 دادعت   دادعت 55 ** 55 ییات   ییات   55 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ وو   نوتراک   نوتراک   22 دادعت   دادعت   1010 ** 1010 ییات   ییات   55 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 273273
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000270 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

سامت هرامش  روتکاف و  شیپ  یاراد  هناماس -  تلهم  مامتا  زا  لبق  هنومن  لاسرا  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تدوع تکرش  هنیزه  اب  بوغرمان  سنج  یراذگراب - هناماس  رد 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: 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

نامیلس دجسم  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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن 100*80 والکوتا  هسیکو  فلتخمداعبارد  کی  هجرد  دیفس  - درز - یکشم هلابز  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000258 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یزیمت ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 رادقم ینوگ   90x70 cm داعبا هلابز  یکیتسالپ  هسیک  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراوم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 274274

8080 ** 100100 زوسن   زوسن والکوتا   والکوتا هسیکو   هسیکو فلتخمداعبارد   فلتخمداعبارد کیکی   هجرد   هجرد دیفس   دیفس -- درز درز -- یکشم یکشم هلابز   هلابز هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 275275
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 500  یتناس  کیتسالاژادناب 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000947 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
B.P.I افش یبط  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  ژادناب  مکراشف  لور  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

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

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   1010 کیتسالاژادناب   کیتسالاژادناب ناونع : : ناونع 276276
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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 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

6124198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  هدافتسا   - صخشم دنرب  - دشاب IRC دکو تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  -IMED وضع تکرش  - یدپوترا یاهچیپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم تسویپ  قبط  طقف  تساوخرد  ) هباشم

1101000257003413 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شش هرهم  لکش   mm 2/5 چیپ هوزر   mm 20 چیپ رطق   mm 90 چیپ لوط  شوگ  شش  چیپ  رس  لکش  هزیناولاگ  سنج  هوزر  مین  چیپ  اب  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 
امن شوخ  نسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   FORGING یتراجت مان   mm 16 هرهم عافترا  شوگ 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لمح  هنیزه  دشاب  صلاخ  تمیق  ( دینکن تکرش  تروص  نیا  ریغ  رد   ) نا زا  یتمسق  هن  دوش  هداد  تمیق  یتساوخرد  دراوم  یمامت  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  هدنشورف  سامت  هرامش   ) ییاضر یاقا  یزادرپ  راک  دحاو  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  درونجب   - هام 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

یدپوترا یدپوترا یاهچیپ   یاهچیپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 277277

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکرو اب  قبطنمو  (matin meg1/2 لدم متسیس ( شیدنواک  یاهرتوکورتکلا  اب  راگزاس  (TUR) یپوکسوتکزر رالپونوم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زروتشا یناپمک  چنرف  رالپونوم 24  یپوکسوتکزر  تنملا 

1101094897003149 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDOMED هدنزاس عجرم   ENDOMED یتراجت مان  یژولورا  رالپونوم  پوکسوتکزر  هاگتسد  دربراک  لباک 2373066  الاک :  مان 
داعیم رتسگ  نامرد  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس شیدنواک   شیدنواک یاهرتوکورتکلا   یاهرتوکورتکلا اباب   راگزاس   راگزاس (( TURTUR )) یپوکسوتکزر یپوکسوتکزر رالپونوم   رالپونوم لباک   لباک ناونع : : ناونع 278278

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هنتخ  گنیر  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000789 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1200  نتراک   mm 13 هناهد رطق  یکیتسالپ  فرصمرابکی  هنتخ  هریگ  الاک :  مان 

حارج یماوق 
نتراک 30 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  تنواعم  اب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ فرصمرابکی   فرصمرابکی هنتخ   هنتخ هریگ   هریگ ناونع : : ناونع 279279
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6124211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یراتسرپ  هیال  کسام 3  ددع   120000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000788 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ملاس نامرد  نهک  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  نیمرن  یتراجت  مان  یددع  نتراک 2000   10x17 cm زیاس یراتسرپ  رادشک  هیال  یسفنت 3  کسام  الاک :  مان 

نتراک 60 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  تنواعم  اب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتسرپ یراتسرپ هیال   هیال کسام  33   کسام ناونع : : ناونع 280280

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6124237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئوراد مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005019 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اب یناسنا  یوراد  عون  ایرآ  یزاس  وراد  هدنزاس  عجرم   Alu/PVDC تروص هب  یددع  رتسیلب 6  ییاوقم 1  هبعج   mg 250 زد لوسپک  نیسیامورتیزآ  الاک :  مان 

ایرآ یزاس  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دیدج  نویسالومرف 
هتسب 7,551 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6124239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  لفق  خرچ  یزاگ و  کجاب  یکیلوردیه  کجاب  عافترا  رغت  تیلباق  اب  یرواکیر  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000258 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
انیس هدننک  هضرع  عجرم  ارتسا  یتراجت  مان   stra4143.1 لدم یزکرم  لفق  خرچ  یزاگ و  کجاب  یکیلوردیه  کجاب  عافترا  رغت  تیلباقاب  یرواکیر  راکنارب  الاک :  مان 

ایرآ دمح 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنرز نامرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوسپک لوسپک نیسیامورتیزآ   نیسیامورتیزآ ناونع : : ناونع 281281

یزکرم یزکرم لفق   لفق خرچ   خرچ وو   یزاگ   یزاگ کجاب   کجاب یکیلوردیه   یکیلوردیه کجاب   کجاب عافترا   عافترا رغت   رغت تیلباق   تیلباق اباب   یرواکیر   یرواکیر دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع 282282

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6124241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005020 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  FERRING هدنزاس عجرم   PROPESS یتراجت مان  یددع  هبعج 10   mg 10 زد شهر  هتسهآ  لانیژاو  صرق  یناسنا  یوراد   E2 نیدنالگاتسورپ الاک :  مان 

وراد بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
هبعج 1,270 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک رفص  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003170 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک رفص  نولیان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

1401/10/28 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

یناسنا یناسنا یوراد   یوراد   E2E2 نیدنالگاتسورپ   نیدنالگاتسورپ ناونع : : ناونع 283283

تاک تاک رفص   رفص نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 284284

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب یزار  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  ههام - راهچ  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا  دروم - 9 ...و هشارت  هلول  سکاب و  یتفیس  شفنب و  تکویژنآ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  - دشاب

1101094101000168 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رترب دشر  هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم  دمویاب  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   BM0017 دک  26G زیاس یدیرو  قیرزت  شفنب  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT03 لدم  Lit 7 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT01 لدم  Lit 3 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان   EZSR لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  هاگتسد  راخب  لاکیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان   CI-150 لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  هاگتسد  راخب  سالک 6  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان   CI-161 لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  هاگتسد  راخب  سالک 4  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 24 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دروم دروم 99 ...و ...و هشارت   هشارت هلول   هلول وو   سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس وو   شفنب   شفنب تکویژنآ   تکویژنآ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 285285

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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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000851 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  دک 9004  زیاس 4  میظنت  لباق  کتشلاب  اب  فافش  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

نارهت یریعم  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 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

6124341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوهیب یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 286286

تنوفع تنوفع لرتنک   لرتنک رنیتناک   رنیتناک نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هظفحم   هظفحم یکشزپ -  -  یکشزپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هظفحم   هظفحم قلعم -  -  قلعم رابغ   رابغ بذج   بذج یایا   هچراپ   هچراپ ینورکیم   ینورکیم رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 287287

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( یناریا یالاک  طقف   ) تسویپ رد  یمالعا  یاه  زیاس  قبط  نیتناک  صوصخم  یا  هچراپ  رتلیف  رنیتناک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000307 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سا یتراجت  مان  گرزب  درادناتسا  لدم   580x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سا یتراجت  مان  طسوتم  درادناتسا  لدم   460x280 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سا یتراجت  مان  کچوک  درادناتسا  لدم   350x250 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  یکشزپ  راد  رتلیف  برد  تنوفع  لرتنک  رنیتناک  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

بط نآ  کین  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   S.C.A هدنزاس عجرم  ا   . یس .
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  رتوسد  یتراجت  مان  لدم 8570  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رازبا اوه  هدننک  هضرع  عجرم   ENKEV یتراجت مان  لدم 56039490  روسرپمک  زا  یجورخ  هدرشف  یاوه  رد  قلعم  رابغ  بذج  یا  هچراپ  ینورکیم  رتلیف  الاک :  مان 
نارهت

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

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 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

6124353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم 

1101095112000853 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

دنب هقالع  حبص  هدیپس  هدننک  هضرع  عجرم   VIVAPORE I.V یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   23x20 mm داعبا یذغاک  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ زکرم  دات  سنج   . دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا   . دشاب تشاد  تلاصا  دک   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  راب  هنیزه  هزور  45

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

یذغاک یذغاک تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 288288

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ دشابیم هباشم  دک  ناریا  } یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 3 - الاب تیفیک  اب  یژراش  موتامرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000179 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   HUMECA هدنزاس عجرم   D80 لدم یکشزپ  یژراش  موتامرد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم لخاد  دیلوت  اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یژراش   یژراش موتامرد   موتامرد ناونع : : ناونع 289289
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هجو  تخادرپ  دیامن  مادقا  سا 10  چا  دیبوک  ددع  کی  دیرخ  هب  مادقا  دوخ  ییوش  نش  یاه  هاگتسد  ندومن  زورب  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمدرم یاهکچ  قیرط 

1101030148000152 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا نکسا  وکیتیس  هدننک  هضرع  عجرم   DORNIER MEDTECH یتراجت مان   Medilas H Solvo لدم یمادنا  نورد  یژولورا  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  سا 10  چا  دیبوک  ددع  کی  دیرخ  هب  مادقا  دوخ  ییوش  نش  یاه  هاگتسد  ندومن  زورب  تهج  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعب  لحم  رد  الاک  لیوحت  یمدرم  یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

یمادنا یمادنا نورد   نورد یژولورا   یژولورا نکش   نکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 290290
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6124617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لودج  قبط  کشت  اب  لافطا  یرتسب  تخت  اذغ و 10  زیم  ، رکال ، کشت اب  لاسگرزب  یکیناکم  یرتسب  تخت  32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  دیئات  دروم  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ ( 

1101096446000262 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   atria mt1.2 لدم یبعکم  نیپ   mm 125 خرچ درگزره و  کج  اب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 
ددع  32 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم ایدپ  یتراجت  مان   B0050.1:2018 لدم یا  هطقن  ود  لرتنک  متسیس  اب  کبس  یارگمه  یموینیمولآ  هنشیزوپ  راهچ  درب  دیاس  اب  لافطا  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع 
ددع  10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنرز نامرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6122460 کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  هحفص 9)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6122465Qiagen تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6122466 لداعم 360  یددع  هتسب 6  دادعت 60  ییالط  کالومه  هحفص 9)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6122490( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یس یس  هحفص 9)تسورکیم 100  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینایرش و6122515 جیگ 16 لوتسیف  نزوس  تسویپ و  قبط  الوتسیف  نزوس  زیلاید و  یفاص  تس و 
ددع مادک 360  ره  زا  یدیرو 

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6122517Roche تکرش تخاس  یشنکاو  دص  یروناج  تفاب  زا   RNA جارختسا هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

کشت کشت اباب   لاسگرزب   لاسگرزب یکیناکم   یکیناکم یرتسب   یرتسب تخت   تخت 3232 ناونع : : ناونع 291291
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6122532 قبط  هاگشیامزا  هحفص 9)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6122541 کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  هحفص 9)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6122575 کرادم  قبط  یهاگشیامزا  هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زبس6122596 دنوس  - ددع 40 زمرق دنوس  - ددع 40 دیفس هحفص 9)دنوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاچخی6122597 تاقبط  هحفص  الاب  رزیرفو  یلصا  هظفحمزا  ادج  یخیاج  برد  توف  ای 14  لاچخی 13 
یزلف کبشم 

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتوک6122606 تیلپ  طبار  لباکو  یناریا  لاسگرزب  هبل  کت  رتوک  تیلپو  یناریا  هشیف  رتوک 3 هحفص 9)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لانیاپسا6122607 قیرزت  هحفص 9)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یموتسورتساگ6122612 گپ  هحفص 9)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یروناج6122621 تفاب  زا   DNA جارختسا هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یشنکاو6122622 دص  یروناج  تفاب  زا   DNA جارختسا هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6122623( ددع 5f-100cm (500 لایدار رگیات  یفارگویژنآ  هحفص 9)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نلاکلآو6122624 لایرتکاب  هحفص 9)یتنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6122634POP7 -3500Series(9 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا 16*612264518 همین  یسپویب  هحفص 9)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

...و6122797  YNP لدم یبلق   PTCA هحفص 9)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یددع6122807 لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  یمومع  تسورکیم  ددع  هحفص 9)3000  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لارومف6122842 یفارگویژنآ  هحفص 9)رتتاک  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

یرجرسورتکلا6122846 هاگتسد  فرصمرابکی  رالپونوم  رتوک  هحفص 9)ملق  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیالنآ6123162 هحفص 9)شیاپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیالورکیم6123176 درادناتسا  هحفص 9)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هن6123272 دوش  هداد  تمیق  مالقا  هیلک  دشابیم  تسویپ  یهاگشیامزا  تساوخرد  ملق  20 ددادعت
** تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب **  هتشاد  تلاصاو   IRC دک نا  زا  یتمسق 

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123301 ( یناریا یالاک  طقف   ) Posterior لایبیت نودنات  هحفص 9)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کینومراه6123341 هحفص 9)سیپدنه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یقرب6123344 هشیش  ژویفیرتناس و  نف  اب  یهاگشیامزآ  ییایمیش  هحفص 9)دوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6123350 هداتسیا  رزیرف  پید  هحفص 9)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شیامزآ6123351 هحفص 9)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمرگ6123363 کی  نوخ  هدنروآ  دنب  هحفص 9)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزیمور6123364 تیلپ  هحفص 9)تاه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بسچرب6123451 یاراد.ناریا  تخاس   . هباشم دک  ناریا   . ملق دادعت 29  هب  هاگشیامزآ  مالقادیرخ 
هناماس رد  روتکاف  شیپ  هیارا   ، IRC ، UID دک ، دمیآ ، تلاصا

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123472SMART-4 لدم یمومع  یحارج  رتوکورتکلا  هحفص 9)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پوکسورتروی6123588 هحفص 9)سپسروف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد6123740 رتلیف  رلپمس  رس  هحفص 9)کر  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123748PCR دربراک یلوکلم   HCV هحفص 9)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیرتسا6123749 یهاگشیامزآ  پیرتسا  بویت  هحفص 9)ورکیم  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

هاگشیامزآ6123762 هحفص 9)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123765CBC شیامزآ هحفص 9)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123783ESR نامیدس شیامزآ  هحفص 9)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6123795 قبط  هاگتسد  کی  یتاقیقحت  پوکسورکیم  هاگتسد   EDX زاس هحفص 9)راکشآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنلراف6123811 کم  مین  درادناتسا  یسانش  یرتکاب  فرعم  یهاگشیامزآ -  هحفص 9)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6123826 هحفص 9)رمراو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنزوس 612382872 ود  رفص  هحفص 9)نیلورپ 4  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123838chorono log هحفص 9)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123839Tib Molbiol LLC DSP30 CpG PTO500 nmol per vial(9 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123840Ristocetin chorono-log(9 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد6123849 لفق  یریگنوخ  هحفص 9)وراگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123852( ددع 7f*20 (300 زیاس نمول  لپیرت   cvc هحفص 9)رتتک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6123856( ددع 12fr- 20cm (100 یزیلاید نمول  هحفص 9)لبد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6123920 هحفص 9)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6123931 هحفص 9)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتاقیقحت6123956 پوکسورکیم  هاگتسد  هحفص 9)ریمعت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 248 ھحفص 247 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6123966 هحفص 9)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمیشویب6123972 یاه  هحفص 9)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لدم6124086 لاناک  زترهاگم 2  پوکسولیسا 20 تراک   MFG2260 P تاصخشم اب  روتارنژ  نشکناف 
هباشم دک  ناریا   Hantek6022 BL

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رب6124113 لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  مارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع 

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هب6124120 هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . رتوک تیلپ 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم 

هحفص 9) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6124128 مزال  یاهزوجم  یاراد.ربتعم  یتناراگ  الاب و  تیفیک  اب  لخاد  دیلوت  ریارد  هحفص 9)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

61241340/14 هحفص 9)ریاودیاگ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6124137 هحفص 9)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رآ6124204 سا  یس  والکوتا  هحفص 9)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریگ6124234 هنومن  شیامزآ  هحفص 9)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یژولورس6124246 مرگ  بآ  هحفص 9)مامح  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6124284 هحفص 9)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6124348 لاتیجید  هخاش  هحفص 9)ژویفیرتناس 24  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 248 ھحفص 248 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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