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

( یهگآ دادعت 105  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 329  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 87

هيوناژ  20232023 هيوناژ   1010 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

73474 کارتشا : دک 
2011/07/05 زاغآ : خیرات 

2024/03/11 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 10 ,540 , 0002 10 ,540 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما403,020403,020رالد تاراما مهرد   11مهرد 1 , 0601 1 1 , 060

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,490هکس , 000199,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   282رالد ,200282 سیئوس200, سیئوس کنارف   444,600444,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 ,500 , 00012 1 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,700306 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   ,109لایر 130109, 130

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , وروی000 ژورن438,300438,300وروی ژورن نورک   41نورک ,2 0041 , 2 00

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,484,00018 سیلگنا484,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ497,890497,890دنوپ نپاژ نینی   دصکی   310دصکی ,530310 ,530

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((346346))

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

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

زا 291 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

( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 7  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا دامت  دحاو  یارب  راد  ینیس  نک  کشخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناخنسح 09122258165 سدنهم  هداز 09122756210  خرف  سدنهم  ینف  هرواشم   :: سردآ سردآ

انشآ یاقآ  یلخاد 4136  یلا 10   02636100801 :: نفلت :: www.temad.comنفلت 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

هزاس نایسراپ  تکرش   / عیانص  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  یاهالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتموتناوک )  ) تازلف یرصنع  زیلانآ  هاگتسد  - 

رتم لوطب 5   mo40 سنج زا  رتمیلیم  رطق 135  اب  درگ  لایرتم  نت  نازیم 250  هب  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هکرابم هداج  رتمولیک 7  رهش  نیرز  ناهفصا  سردآ   :: سردآ سردآ

03152322958 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03152322328 :: 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 ینیس   ینیس نکنک   کشخ   کشخ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

درگ درگ لایرتم   لایرتم رتموتناوک - ) - ) رتموتناوک  ) ) تازلف تازلف یرصنع   یرصنع زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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 291 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/76r2fbwaaufqs?user=73474&ntc=6132833
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132833?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qcbske8s6n7c5?user=73474&ntc=6132915
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132915?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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090264000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/10/19   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسدرک یگن  هد   :: عبنم :: 2023/01/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133600 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  فبا و ب  تاکاپ  ییاشگزاب   - 2023/01/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 تاکاپک ج  ییاشگزاب   - 1401/10/7

لاس 1401 رد  رثوک  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم  سناژروا  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 6618634683 دک  ناتسدرک ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ردیبآ  نابایخ  یادتبا  یدازآ ،  نادیم  جدننس ،  ناتسرهش  ناتسدرک ،   :: سردآ سردآ

:: 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

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/26هرامش خیرات 1401/10/17  زا   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خیراتعبنم زا   - 2023/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  یاههصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
COMPLETE HEADER - 

 GATE VALVE - 
CONTROL VALVES FOR UNIT & BOILERS - 

O2 ANALYZER - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش الاک  هرادا  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد  بنج  دور -  دنورا  هیشاح  نادابآ -  : داهنشیپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ
نادابآ تفن  شیالاپ 

نفلت 061-53183781  :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

ربامن 061-53229815 : ربامن هرامش   :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد وو   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

COMPLETE HEADER -  GATE VALVE COMPLETE HEADER -  GATE VALVE -  CONTROL VALVES FOR UNIT & BOILERS -  -  CONTROL VALVES FOR UNIT & BOILERS -  O2  ANALYZERO2  ANALYZER 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 291 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2asaa54e8ppjx?user=73474&ntc=6133600
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133600?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pyqswaetme49r?user=73474&ntc=6133653
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133653?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/19هرامش هبنشود  زور   - 2023/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  ات  رثکادح   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132233 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/01دکدک   هبنش  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 2023/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  دانسا  نیا  رد  جردنم  طیارش  اب  قباطم  ار  دوخ  کاینومآ  هروا و  هژورپ  تهج   B پیت سنالوبمآ  وردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  حالصیذ  طیارش و  دجاو  تکرش  هب  یمومع  هصقانم 

هجیتن ای  ماجنا  هوحن  هب  هجوت  نودب  رازگ  هصقانم  تسا  یو  دوخ  هدهع  هب  تارکاذم  ماجنا  داهنشیپ و  میلست  هیهت و  یارب  رگ  هصقانم  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن یدهعت  تیلوئسم و  اه  هنیزه  نیا  دروم  رد  هصقانم  ،

ربتعم یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نویلیم  دصتفه  غلبم 700.000.000  هب  یا  همان  تنامض  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  یارب  رگ  هصقانم  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت 
کچ ای  دشاب و  ربتعم  هام  هس  لقادح  تدم  هب  دوش و  یم  زاغآ  اهداهنشیپ  میلست  تلهم  نیرخآ  خیرات  زا  نآ  رابتعا  هک  رازگ  هصقانم  مانب  طرش و  دیق و  نودب 

.دیامن لیوحت  هئارا و  رازگ  هصقانم  هب  فلا  تکاپ  بلاق  رد  نیمأت و  طرش ، دیق و  نودب  رازگ و  هصقانم  مانب  هجو و  رد  یکناب  ینیمضت 

هقبط 4  کالپ 48  مکی   - ناتسلگ هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت   - سردآ  :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  ، 48  ، هرامش مکی  ناتسلگ  هچوک  شیاین  زا  رتالاب  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت  یناشن 

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

021-75976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف  مود  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SKD-0102354 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس  ناتسرهش  ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  تهج  هطوبرم  یکدی  مزاول  ردنلیس و  هارمهب  یسفنت  یاوه  لماک  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  یوضر  ناسارخ  ناتسا  تامدخ  ماجنا  لحم 

هام ماجنا 6  تدم 

هناماس تفن  ترازو  یالاک  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس  تسرهف  رد  تیوضع  هیدات  ندوب  اراد  لایر -  1.590.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2001092258000112

کالپ 18 سدنهم 6 ، شبن  سدنهم ، نابایخ  داشرا ، راولب  مایخ ، راولب  دهشم ، قرش ، زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

05137047337 - 333 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.ir WWW.EOGPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.ICOFC>IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BB  پیت پیت سنالوبمآ   سنالوبمآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هطوبرم هطوبرم یکدی   یکدی مزاول   مزاول وو   ردنلیس   ردنلیس هارمهب   هارمهب یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

2001092506000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2023/01/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133195 :: هرازه هرازه :: 2023/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسکاو  هدنرادهگن  لاچخی  هاگتسد  دیرخ 180  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

یوضر ناسارخ  یهاگشناد  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  زا 1401/10/20   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند داوم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهاگشناد داهج  یزکرم  نامزاس  یسودرف  هاگشناد  سیدرپ  یدازآ  نادیم  دهشم  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  هب  یروضح  هعجارم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sec.khr@acecr.ac.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهاگشیامزآ6133600 یاههاگتسد  تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 2)دیرخ ،  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   105105 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نسکاو نسکاو هدنرادهگن   هدنرادهگن لاچخی   لاچخی دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

یکشزپنادند یکشزپنادند داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88
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یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژوفیرتناس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090143000034 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان   PIT320 لدم الاب  تعرس  اب  لاسروینوی  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

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

زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان  لدم 1624   rpm 4000 هخاش روتور 4  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان  ژویفیرتناس  دربراک  لدم 1741  یکلوپ  اب  هناخ  تکاب 10  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  تیاس IMED و  لوصا  تیاعر  * دشابیم یناریا  یالاک  هیهت  اب  تیولوا   * ناتسرامیب رابنا  لیوحت  لحم   * تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ  تازیهجت 

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34247001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34247000-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژوفیرتناس ژوفیرتناس ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف تاقیقحت و  تنواعم  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 1000) ات 100و 100 ات 10و 10  /5  ) دنارب ریغتم  رلپمس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092301000029 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  QC LAB یتراجت مان  یددع  ینولیان 500  هتسب   ISUN048 لدم  µl 1000 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  ریغ  یبآ  رلپمس  رس  الاک :  مان 

نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  اکرآ  ناسیآ  هدنزاس 
هتسب 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هضرق  قاروا  تروص  هب  تخادرپ  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  دیئات  یمسر  روتکاف  روتکاف  شیپ  هئارا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923052-031  ، 37923053-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36687898-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 10001000 اتات   100100 وو   100100 اتات     1010 وو   1010 اتات   //55  ) ) دنارب دنارب ریغتم   ریغتم رلپمس   رلپمس تستس   ناونع : : ناونع 1010
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یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ncpap هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090143000006 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسرامیب رابنا  لیوحت  لحم   * تسیمازلا  IMED تیاس لوصا  تیاعر   * یناریا یالاک  اب  تیولوا  * تسویپ یاه  تسیل  قبط  تاصخشم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34247001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34247000-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم 09394225967 رد  لیوحت  دوش -  تقد  دنرب  تسویپ -  تسیل  قبط  یکشزپنادند -  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092459000029 زاین :  هرامش 

راوزبس یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدازاسراپ دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   GC یتراجت مان   g 10 بویت  A4 لدم یکشزپنادند  رمونیآ  سالگ  الاک :  مان 

بویت 7 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم 09394225967 رد  لیوحت  دوش -  تقد  دنرب  تسویپ -  تسیل  قبط  یکشزپنادند -  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617684155 یتسپ :  دک  مجن ،  هینیسح  یوربور  یناقلاط -  نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44019036-051  ، 44645520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44645136-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ncpapncpap  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 111 1

یکشزپنادند یکشزپنادند رمونیآ   رمونیآ سالگ   سالگ ناونع : : ناونع 1212
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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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** تسویپ تسیل  قبط  **

این حلاص  سدنهم   Imed) 09010628102 هناماس رد  تبث  )
1101091515000028 زاین :  هرامش 

زگردنب ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاگشیامزآ تازیهجت  یفیک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** تسویپ تسیل  قبط  **

این حلاص  سدنهم   Imed)09010628102 هناماس رد  تبث  ) دشاب هتشاد  ار  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  تیلاعف  زوجم  رظن  دروم  تکرش 
09010628102

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 1313
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یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم مرس و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090143000032 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مق هنادگنر  یئایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکیدم  یتراجت  مان  یددع  نتراک 400  یدنب  هتسب  عون  دک 4063000  تاعیام  قیرزت  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 4,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

مق هنادگنر  یئایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هنادگنر  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100 یدنب  هتسب  عون   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
نتراک 90 دادعت : 

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

سانشراک دات  هب  دیاب  هنومن  هدوب و  بوغرم  یالاک   * تسیمازلا یمسر  یگدنیامن  نتشاد  تیاس IMED و  لوصا  تیاعر   * هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  * ههام ود  لقادح  طیارش  هب  هجوت  اب  هدوین و  یدقن  هیوست  * هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  یریگراب   * دسرب هطوبرم 

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34247001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34247000-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورکیم تسورکیم وو   مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 1414
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0130350 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008341 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  لزید 3516  روتوم   GP لماک تراتسا  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ 
تس 12 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   GRANT هدنزاس عجرم   ES20 لدم روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0130350 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ES20ES20 لدم   لدم روتابوکنا   روتابوکنا رکیش   رکیش  / / 35163516 لزید   لزید روتوم   روتوم   GPGP  لماک لماک تراتسا   تراتسا ناونع : : ناونع 1515
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت  - هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  - دشاب یناریا  لدم  اوآ - لدم  نوخ  دنق  تسنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک 09148245007 اب  طابترا  ددع - 5000

1101093775000453 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وراد بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   SOFTCLIX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  نوخ  دنق  تسنال  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب طابترا  ددع - دادعت 5000  - هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  - دشاب یناریا  لدم  اوآ - لدم  نوخ  دنق  تسنال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادرپراک 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 75000 لاسگرزب دیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000348 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   48x50 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  IRC دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دنق   دنق تسنال   تسنال ناونع : : ناونع 1616

ددع ددع 7500075000 لاسگرزب لاسگرزب دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 1717
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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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا   k5531 لدم ندهک  نوهین  رکیم  سیپ  دپ  طبار  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001000 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   APC CardioVascularl یتراجت مان  رکیم  سیپ  هاگتسد  دربراک  لباک 4220  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکتای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000187 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  یکشزپ  تازیهجت  دات  ههام  تخادرپ 5  ناتسرامیب  رابنا  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   k5531k5531 لدم   لدم ندهک   ندهک نوهین   نوهین رکیم   رکیم سیپ   سیپ دپدپ   طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 1818

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یشزومآ   یشزومآ مزاول   مزاول تستس   ناونع : : ناونع 1919
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیال یو  یس  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 

1101092880000609 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرداق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL FORNIA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 20 زیاس یبلق  دربراک  ینوکیلیس   CVC کیساروت رتتک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/27 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 نیال   نیال یویو   یسیس   ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو

2020
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  لیرتسا  راد  تنامض  راد  خیراتدرادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 9000 اپوس  نزوس  رس  اب  نوخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . هدش  هدافتسا 

1101091936000690 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
تس 9,000 دادعت : 

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

هام یتخادرپو 6 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 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   لیرتسا   لیرتسا راد   راد تنامض   تنامض راد   راد خیراتدرادناتسا   خیراتدرادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 90009000 دادعت   دادعت اپوس   اپوس نزوس   نزوس رسرس   اباب   نوخ   نوخ تستس   ناونع : : ناونع
.. تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

2 12 1
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000564 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
راهب یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 10  یهاگشیامزآ   ANA مال الاک :  مان 

ناشفا
هتسب 1 دادعت : 

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

اب لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09132424062 هرامش

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوتاپ یژولوتاپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2222
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Realtime PCR شیامزآ یارب   Thin wall ، ultra ،DNase&RNase free لصتم برد  اب  یکت   Ml 0/2 بویتورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000369 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Realtime PCR شیامزآ یارب   Thin wall ، ultra ،DNase&RNase free لصتم برد  اب  یکت   Ml 0/2 بویتورکیم - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   iRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000200 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایلاچ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 17 زیاس یزلولس  سنج  راخب  والکوتا  بسچ  سالک 1  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 250 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691816689 یتسپ :  دک   ، 6691816689  - هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Thin wall ، ultra ،DNase&RNase freeThin wall ، ultra ،DNase&RNase free لصتم   لصتم برد   برد اباب   یکت   یکت   MlMl   0/20/2 بویتورکیم   بویتورکیم ناونع : : ناونع 2323

یزلولس یزلولس سنج   سنج راخب   راخب والکوتا   والکوتا بسچ   بسچ   11 سالک   سالک نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 2424

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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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ یطوق 100  ، لیوحت نامز  زا  اضقنا  لاس  ود  اب   PCR Grade زروفورتکلا زراگآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000370 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمرگ یطوق 100  ، لیوحت نامز  زا  اضقنا  لاس  ود  اب   PCR Grade زروفورتکلا زراگآ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

یطوق  15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ لیرتسا 4  کلات  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000110 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تازیهجت هرادا  تیاسرد  تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوتالاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCR GradePCR Grade زروفورتکلا   زروفورتکلا زراگآ   زراگآ ناونع : : ناونع 2525

یمرگ یمرگ   44 لیرتسا   لیرتسا کلات   کلات ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 2626

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسود  اب   PCR Grade کیروبدیسا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000371 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیوحت نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسود  اب   PCR Grade کیروبدیسا ، - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

مرگ  1,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09163502535 دادعت 100  f6 یفاصو دادعت 198  f80 زیلاید یفاص  ددع و  دادعت 90   f70 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000175 زاین :  هرامش 

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

ددع 388 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163502535 ددرگ هعجارم  تسویپ  مئامض  هب  امتح   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCR GradePCR Grade کیروبدیسا ، ، کیروبدیسا ناونع : : ناونع 2727

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص وو   ددع   ددع   9090 دادعت   دادعت   f70f70 زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000092 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
لاکیپا یرپ  یددع  ملیف 150  - دشاب تدم  دنلب  خیرات  اب  اه  ملیف  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

یمیش ناهج  توبث  روهظ و   --- ههام هیوست 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هغارم نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویوت نینوپورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030554000027 زاین :  هرامش 

هغارم نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشاب  ( ویوت نینوپورت  تیک   ) قوف دنرب  زا  امتح  یداهنشیپ  تمیق  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
( ییات 50) هتسب  150 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام هیوست   . دوش هداد  تدوع  هدننک  نیمات  دوخ  هنیزه  اب  تیفیک  مدع  تروص  ردو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  الاک  تنامضو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  3

5513737196 یتسپ :  دک  اون ،  یاتسور  هداج  یاهتنا  دابآ  مشاه  یهار  هس  هغارم  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241211-041  ، 37241588-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37241591-041 :: 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 نادند   نادند یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 2929

ویوت ویوت نینوپورت   نینوپورت ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسا تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000841 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   DS DNA یتراجت مان  یددع  هتسب 1  ینمیا  دوخ  یاهیرامیب  صیخشت  دربراک  ازیالا   ds-DNA تیک الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  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 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tsh تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093087000081 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
صیخشت لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   TSH ELISA Test Kit عون  TSH تیک الاک :  مان 

هیتآ
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و رظن  دم  ییات  ازیالا 192  نمض  دشابیم د  هدنشورف  هدهع  رب  هاگشیامزآ  برد  ات  لاسرا  هنیزه  هدوب و  دم  یآ  روتکاف و  شیپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 4 

5135975113 یتسپ :  دک  ارعشلا ،  هربقم  یوربور  - مالسا لا  هقث  -خ  زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232488-041  ، 35235591-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232488-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسا وکسا تیک   تیک ناونع : : ناونع 3131

TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 291 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dyrmrgeaqwpwa?user=73474&ntc=6132422
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132422?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xhtqtj9zl3vye?user=73474&ntc=6132430
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132430?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PGI ینومروه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000049 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia TSH-EIA-96T عون  TSH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک 
هتسب 66 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T3 total-EIA-96T عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 21 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T4 total-EIA-96T عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 39 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 16 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PARAMAX هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Anemia Ferritin Elisa Kit 96 نیتیرف تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 47 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia LH-EIA-96T عون  LH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia FSH-EIA-96T عون  FSH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عجرم  PROLACTIN ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96  نیتکالورپ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع 
هتسب 6 دادعت : 

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

PGI تکرش یگدنیامن  هدات  هدننک  نیمات  تکرش  دیاب.تسا  ههام  تخادرپ 4  هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه.دشاب  یم   PGI اماگ رظن  دم  یاه  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  ماجنا  دیرخ  قوف  دراوم  زا  دروم  کی  نتشاد  مدع  تروص  رد.دشاب  هتشاد   IMED یهاوگ دیاب  هدنرب  تکرش.دشاب  هتشاد  ار 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

PGIPGI ینومروه   ینومروه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

litlit   2 /52/5 یکیتسالپ   یکیتسالپ فرظ   فرظ دصرد   دصرد Extra pure-99/5Extra pure-99/5 لوناتم   لوناتم ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 291 ھحفص 23 
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000139 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DR.MOLALLALI یتراجت مان  یللجم  رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  Extra pure-99/5 لوناتم الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  یایمیک  هعسوت  هدنزاس  عجرم   TKS یتراجت مان  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تاتکال  تیک  الاک :  مان 
تداعس یایمیک  هعسوت 

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

بط دمآراک  هدننک  هضرع  عجرم   LIOFILCHEM یتراجت مان   g 100 یرطب سیب  راگآ  دالب  یسانش  یرتکاب  تشک  طیحم  الاک :  مان 
یرطب 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  تست  یکیتسالپ 200  یطوق  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   Ferro Zine Method نهآ تیک  الاک :  مان 

هیربکا هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامدار هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  دربراک  ینوفع   HCV Ab تیک الاک :  مان 

سراپ صیخشت 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشناریپ تراجت  یمزراوخ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

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

اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   T3 یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج   ELISA لدم یهاگشیامزآ   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 2 لایو  EA1368 لدم  L3 کاینومآ یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   BIOLAB یتراجت مان   g 100 یکیتسالپ یرطب   DNASE AGAR تشک طیحم  الاک :  مان 

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

هکبش هدننک  هضرع  عجرم   AESKU DIAGNOCTICS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   AESKULISA 25OH Vit D 5P صیخشت تیک  الاک :  مان 
رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211   37269021- عالطا تروصرد  دریگ  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: 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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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093535000237 زاین :  هرامش 
نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

09132483227

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

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

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دینک دینک هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 3535
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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هارمه  ییات   TSH 192 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000626 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتست رادقم 192  نامز  بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نامز  بط  زاتشیپ  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  ازیالا  لدم  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدنزاس  عجرم 
هبعج 23 دادعت : 

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

الاک و لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ.تسا 3  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دوشیم  هداد  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دیراذگب  بوغرم  سنج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  زیراو  تهج  افطل   . تسا یمازلا  هارمه  هرامش.تسا  روتکاف 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه ییات   ییات   TSH 192TSH 192 تیک   تیک ناونع : : ناونع 3636
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پارد ونان  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000061 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دمراف زیهجت  ارآ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMO SCIENTIFIC یتراجت مان   one/one c لدم یهاگشیامزآ  پارد  ونان  رتموتفورتکپسا  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  -3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پارد پارد ونان   ونان هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737
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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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد  یتسویپ  لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  یتسوپ  رتم  نیبور  یلیب  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات  دروم  زین  هباشم 

1101096446000276 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

زآ نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   XUZHOU KEJIAN HI-TECH CO.LTD هدنزاس عجرم   KJ-8000 لدم لافطا  رتم  نیبور  یلیب  هاگتسد  الاک :  مان 
بط

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهالاک یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد یتسویپ   یتسویپ لوادج   لوادج وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یتسوپ   یتسوپ رتم   رتم نیبور   نیبور یلیب   یلیب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم

3838
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلکیاسومرت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000062 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رفارما یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLIED BIOSYSTEMS یتراجت مان   GeneAmp PCR System 9700 لدم رلکیاسومرت   PCR هاگتسد الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  -3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلکیاسومرت رلکیاسومرت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسوداب   pcr grade for analysis ،EDTA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000372 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیوحت نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسوداب   pcr grade for analysis ،EDTA - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

مرگ  1,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000094 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

یشزوما ینیرمت  نادند  کت  - ههام هیوست 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcr grade pcr grade for analys is  for analys is  ،EDTA،EDTA ناونع : : ناونع 4040

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 4141
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت  نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسود  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Tris Base PCR Grade

1201003023000373 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیوحت  نامز  زا  اضقنا  خیرات  لاسود  اب  - 
Tris Base PCR Grade

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
مرگ  2,000 دادعت : 

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

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

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

Tris  Base Tris  Base PCR GradePCR Grade ناونع : : ناونع 4242
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یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000095 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههام هیوست 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 4343
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002567 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک 534- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 3.5 لدم  F Infiniti 5 رتتاک الاک :  مان 

518T
ددع 30 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JR 4 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 621-533
ددع 30 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JR 3.5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 619-533 میکح 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/12 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-244-1401-40 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2023/01/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  یزاگ  یاهدحاو  یارب  رتویپماکولف  هارمه  هب  یسیفیروا  زاگ  رتمولف  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یزکرم  نادنز   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هتساوخ  یاهدنرب  اب  قباطم  BT1500 و  رزیالانآوتا هاگتسد  صوصخم  یتسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد زایندروم  یوشتسش  لرتنک و  یاهلولحم  هارمه 

1201004514000215 زاین :  هرامش 
نادمه نادنز  هدننک :  رازگرب 

یوشتسش لرتنک و  یاهلولحم  هارمه  هدش  هتساوخ  یاهدنرب  اب  قباطم  BT1500 و  رزیالانآوتا هاگتسد  صوصخم  یتسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  - 
هاگتسد زایندروم 

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

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

یاهدنرب طقف.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ.ددرگ  جرد  هناماس  رد  روتکاف  لک  تمیق  .دشاب  یم  نادمه  یزکرم  نادنز  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب الاب  فرصم  خیرات  یاراد.دوش  هداد  تمیق  هدش  هتساوخ 

6518156951 یتسپ :  دک  نادمه ،  یزکرم  نادنز  - دابآ مارهب  یعرف  هداج  - نارهت هداج  رتمولیک 5  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372863-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372462-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو یارب   یارب رتویپماکولف   رتویپماکولف هارمه   هارمه هبهب   یسیفیروا   یسیفیروا زاگ   زاگ رتمولف   رتمولف هاگتسد   هاگتسد شششش   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4545

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 4646
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تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

abs مامت سناژروا  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 
ددرگ هعلاطم  تسویپ  کرادم 

1101092312000024 زاین :  هرامش 
تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   T لدم  43x65x80 cm زیاس  ABS سنج یکشزپ  یلارت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

absabs مامت   مامت سناژروا   سناژروا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 4747
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دنلب  خیرات  امتح  والکوتا  تهج  کیژولویب  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000058 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
Dort-A هدنزاس عجرم   4A MEDICAL یتراجت مان  یددع  هبعج 100   cm 4/5 زیاس سولیسابوئژ  سنج  راخب  کیژولویب  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   TIBBI MALZEMELER SAN ITH.IHR.TIC.LTD.STI
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دنلب  خیرات  امتح  والکوتا  تهج  کیژولویب  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000096 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
- تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

ههام هیوست 2  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب دنلب   دنلب خیرات   خیرات امتح   امتح والکوتا   والکوتا تهج   تهج کیژولویب   کیژولویب تست   تست ناونع : : ناونع 4848

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 4949
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  هنازور . وکیف  تساکو  فرصم  رابکی  وکیف  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093856002568 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   INFINITI یتراجت مان  لدم 8065751034  فرصم  رابکی  وکیف  تساک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   INFINITI یتراجت مان  لدم 8065741102   FSM هنازور وکیف  تساک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازور هنازور وکیف   وکیف تساکو   تساکو فرصم   فرصم رابکی   رابکی وکیف   وکیف تساک   تساک ناونع : : ناونع 5050
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 80  - یموتکپیلپ رینسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دک

1101091684001286 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  HANGZHOU AGS MEDTECH یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   AG-5075-242523 دک  mm 25 یشخرچ یموتکپ  یلپ  رینسا  الاک :  مان 
سراپ رتسگ  هدیا  نامرآ  هدننک  هضرع 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموتکپیلپ یموتکپیلپ رینسا   رینسا ناونع : : ناونع 5151
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  - مرگ رویک 900 تیال  پویت  کت  تنالیسروشیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093022000012 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بط سیت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ITENA یتراجت مان   ml 1/2 یگنرس یکیتسالپ 1  هتسب   prevent seal لدم یکشزپنادند  تنلیس  روشیف  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ مرگ 900900 رویک   رویک تیال   تیال پویت   پویت کتکت   تنالیسروشیف   تنالیسروشیف ناونع : : ناونع 5252

رتموتفرتکپسا رتموتفرتکپسا -- رتفر رتفر کیودس   کیودس پمال   پمال -- رنخوب رنخوب فیق   فیق -- الخالخ پمپ   پمپ -- تروینا تروینا پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتموتفرتکپسا - رتفر کیودس  پمال  - رنخوب فیق  - الخ پمپ  - تروینا پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000436 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

باهش سراپ  هدنزاس  عجرم  سراپ  یتراجت  مان   W 35 درز یوضیب  یمیدس  پمال  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   IM3 لدم سوکعم  ترونیا  یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  . ETATRON D.S یتراجت مان   BP003400000 لدم  KW 0/25 ناوت یتعنص  یشخرچ  الخ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ردنب رزخ  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU DRINTEX یتراجت مان  ینیچ  سنج   FUNNEL 10 لدم یهاگشیامزآ  رنخوب  فیق  الاک :  مان 

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

دم اسآ  رف  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  یتراجت  مان  لدم 5010  یهاگشیامزآ  یمیشویب  رتموتف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبرابناات لمح  هنیزهوزاوها  افبآرابنا  لیوحت  لحم.دشابیم  1307002080 هرامش هب  یبآ  شنت  ینارمع  یاه  حرطزاراداهب  قاروا  : تخادرپ طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  تامالس 09168987495  یاقآاب  تاصخشم  تفایردو  یگنهامه  تهج  هناماسرد  تبثزا  لبقافطلدشابیم  هدنشورف  هدهع 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  مارگویب  یتنآ  یاه  کسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000978 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مارگویب   مارگویب یتنآ   یتنآ یاه   یاه کسید   کسید ناونع : : ناونع 5454

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . زاتسومه پیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002569 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نونف یاروام  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   M00521230 دک  cm 235 زیاس زاتسومه  سپیلک  الاک :  مان 

رصع
ددع 100 دادعت : 

1401/11/12 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 3   :: 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

زاتسومه زاتسومه پیلک   پیلک ناونع : : ناونع 5555
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  گرب  ود  قباطم  افطل  متیآ /  یتفن 14  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ /

1101092447001266 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SYSTECH هدنزاس عجرم   SYSTECH INSTRUMENTS یتراجت مان   OTR 8001 لدم نژیسکا  نژورتین و  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
تسالپ اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENTS

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  ددرگ / لاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  گرب  ود  قباطم  افطل  متیآ /  یتفن 14  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متیآ متیآ   1414 یتفن   یتفن داوم   داوم ردرد   نژورتین   نژورتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 291 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mprq7sra7gc2w?user=73474&ntc=6132813
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132813?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000097 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

- ههام هیوست 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1200  نزوس 8  نلورپ 8/0  یحارج  نزوسو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001532 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0-8  یحارج  نلیپورپ  یلپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 5757

ددع ددع   12 001200 دادعت   دادعت   88 نزوس   نزوس   8/08/0 نلورپ   نلورپ یحارج   یحارج نزوسو   نزوسو خنخن   ناونع : : ناونع 5858
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ناویرم یلعوب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یس  یس  تسورکیم 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094448000135 زاین :  هرامش 
ناویرم یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

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

برد لیوحتو  ههام  شش  تخادرپ  تسازاین  دروم  یدیلوتای  یگدنیامن  تامازلاو  دمیارد  تبث  تسا  دات  دروم  تیفیکابو  یناریادنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دنتسه دات  لباق  یرسارس  یاه  هدننک  عیزوتو  ناتسا  لخاد  یاهتکرش  طقف  ) زکرمرابنا

6671743115 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34593862-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34593866-087 :: 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 یسیس   یسیس     100100 تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 5959
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یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  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 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضقنا خیرات  - دشاب هتشاد  ار  مزال  یاه  زوجم  imed و   - هباشم دک  ناریا  (- نیماتفمآ تم   - نیماتفمآ - نیفروم ) یتست هس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههام هس  یتخادرپ  - الاب

1101091195000066 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  نیهب  دمراف  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1  نیماتفمآ  تم  نیماتفمآ و  نیفرم و  ردخم  یتست  هس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
امزآ نیهب  دمراف 

هتسب 7,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب هتشاد  ار  مزال  یاه  زوجم  رظن imed و  دروم  یالاک   - هباشم دک  ناریا  (- نیماتفمآ تم   - نیماتفمآ - نیفروم ) یتست هس  تیک   - یهاگشیامزآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09155223625 لیعامسا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههام هس  یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات 

9185837715 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  بنج   6 مایپ یور  هبور  ( مایپ )8 داشرا ( داشراراولب )1/31 مایخ ، مایخراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630022-051  ، 37630020-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630039-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءاضقنا ءاضقنا خیرات   خیرات -- دشاب دشاب هتشاد   هتشاد ارار   مزال   مزال یاه   یاه زوجم   زوجم وو     imedimed  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا (-(- نیماتفمآ نیماتفمآ تمتم    - - نیماتفمآ نیماتفمآ -- نیفروم نیفروم )) یتست یتست هسهس   تیک   تیک ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ههام ههام هسهس   یتخادرپ   یتخادرپ -- الاب الاب

6060
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص لیتسا  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000491 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
لیتسا زاگ  نایت  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  نایت  یتراجت  مان  لدم 4602005  یتعنص  دوه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هیارکو  بصن  هارمه  هب  رتمیتناس  دوه 20  یجورخ  لیم و  تماخض 0.8  هب  گنز  دض  داعبا 180*60*50  هب  ریگن  لیتسا 304  دوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  اب  بصن  یریگ و  هزادنا  تیلوئسم  هدنشورف و 

ینف لوئسم   23922478
تاکرادت  23923167

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویرم یلعوب  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص لیتسا   لیتسا دوه   دوه ناونع : : ناونع 6161

زیلاید زیلاید یفاصوردوپ   یفاصوردوپ ناونع : : ناونع 6262
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زیلاید یفاصوردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094448000136 زاین :  هرامش 
ناویرم یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DORA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   B-20P لدم  29/5x32/1x41/4 cm زیاس هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
بط ایاپ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BAIN MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd هدنزاس

ددع 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

عجرم  DORA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   B-16H لدم  29/5x32/1x41/4 cm زیاس هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
بط ایاپ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BAIN MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd هدنزاس

ددع 300 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

عجرم  DORA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   B-18H لدم  29/5x32/1x41/4 cm زیاس هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
بط ایاپ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BAIN MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd هدنزاس

ددع 252 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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 2,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  تراکوس  یتراجت  مان   g 650 یرمیلپ جیرتراک  یدنب  هتسب  عون  زیلاید  تهج  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TAL12200 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دیما یادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیما  یادن  هدنزاس  عجرم  یتفج  هتسب 1   G16 یدیرو ینایرش و  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زایندروم یدیلوتای  یگدنیامن  تامازلاودمیارد  تبثدوشیم  هداد  تشگرب  تیفیک  مدع  تروصرد  تسا  دات  دروم  تیفیکابو  یناریادنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم رابنا  برد  لیوحت  تسا 

6671743115 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34593862-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34593866-087 :: 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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یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  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 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - دشاب تسویپ  لیاف  قبط  الاک  تاصخشم   - هباشم دک  ناریا   - مویکو حرط  شفنب  برد  CBC هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   - هام

1101091195000067 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یددع کنیرش 50  هتسب   AEIN008 لدم  ml 2 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  نالاسگرزب  یارب   EDTA K2 یواح  CBC ءالخ ریغ  یریگ  نوخ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع  عجرم  انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان 

هتسب 12,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - دشاب تسویپ  لیاف  قبط  الاک  تاصخشم   - هباشم دک  ناریا   - مویکو حرط  شفنب  برد  CBC هلول یهاگشیامزآ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز لیعامسا  یاقآ   09155223625- دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  هیلک  دوش - تسویپ  روتکاف  شیپ   - هام

9185837715 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  بنج   6 مایپ یور  هبور  ( مایپ )8 داشرا ( داشراراولب )1/31 مایخ ، مایخراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630022-051  ، 37630020-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630039-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسهس یتخادرپ   یتخادرپ -- الاب الاب ءاضقنا   ءاضقنا خیرات   خیرات -- دشاب دشاب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - مویکو مویکو حرط   حرط شفنب   شفنب برد   برد CBCCBC  هلول هلول ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - هام هام

6363

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

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

زا 291 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8ds7jpxv4q8hc?user=73474&ntc=6132884
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132884?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ مولع  هاگشناد  عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیوزق

نیوزق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تلود  تاکرادت  هناماس  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل  , دش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  یرس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن

1101030443000045 زاین :  هرامش 
نایدنلب دیهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دامن یراذگراب  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل  , دش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  یرس  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763111 یتسپ :  دک  نایدنلب ،  دیهش  تشادهب  زکرم  بآ  لاناک  بنج  یئابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33656053-028  ، 33655036-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33658060-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  ناغم  تیالو  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یمرگ  تیالو  ناتسرامیب  هنایلاس  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030437000028 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغم  تیالو  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یمرگ  تیالو  ناتسرامیب  هنایلاس  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5651755439 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  رون  مایپ  هاگشناد  بنج  یتشهب  رتکد  نابایخ  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32643030-045  ، 32643028-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642870-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب تلود   تلود تاکرادت   تاکرادت هناماس   هناماس ردرد   ارار   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل ,, دشدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا یرس   یرس کیکی   ناونع : : ناونع
دامن دامن

6464

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمرگ   یمرگ تیالو   تیالو ناتسرامیب   ناتسرامیب هنایلاس   هنایلاس یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6565
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هناب ینامرد  زکرم   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  مالقا د  حرش  - یهاگشیامزآ یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000058 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 یمومع یمیشویب  نهآ  تیک  الاک :  مان 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دد   مالقا   مالقا حرش   حرش -- یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع امسالپ 1  والکوتا  ولو  دیئونولس 
ددع امسالپ 1  والکوتا  یو  وی  پمال 

ددع امسالپ 2  والکوتا  زنل 
یگنهامه 09173056684 تهج 
1101090979000492 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اضردمحم اضرمالغ و  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   Lit 190 تیفرظ مویکو  دربراک   B سالک یقفا  لاتیجید  یتیوارگ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

حالفون
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع امسالپ 1  والکوتا  ولو  دیئونولس 
ددع امسالپ 1  والکوتا  یو  وی  پمال 

ددع امسالپ 2  والکوتا  زنل 
09173056684 داژن یدهاز  سدنهم 

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

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - امسالپ امسالپ والکوتا   والکوتا زنل   زنل امسالپ -  -  امسالپ والکوتا   والکوتا یویو   ویوی   پمال   پمال امسالپ -  -  امسالپ والکوتا   والکوتا ولو   ولو دیئونولس   دیئونولس ناونع : : ناونع 6767

هشارت هشارت هلول   هلول دیاگ   دیاگ وو   راد   راد کتشلاپ   کتشلاپ کسام   کسام ناونع : : ناونع 6868
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هشارت هلول  دیاگ  راد و  کتشلاپ  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000111 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 10  زیاس 10  هشارت  هلول  دیاگ  الاک :  مان 

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

زیاس 6 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 5 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

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

زیاس 4 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 3 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زیاس 2 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیاس 1 هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  راد  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناشیدنا ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HEADSTAR یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0  فرصم  رابکی  راد  ریش  راد و  کتشلاب  یشوهیب  کسام  الاک :  مان 
تاترما

ددع 50 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرمزا  هیدات  - هتسب  100 دادعت  I نینپورت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000490 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDAS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 60  هبعج  دک 415386  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HS نینوپورت تیک  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرمزا  هیدات  - هتسب  100 دادعت  I نینپورت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  هاگشیامزآ  دحاو  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزآ 15  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000097 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سامت  هرامش  دشابیم و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تروص 2  هب  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09105121691 وجادخ یاقا  ینف )  ) یگنهامه

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

II نینپورت   نینپورت ناونع : : ناونع 6969

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ دحاو   دحاو تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق   1515 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070
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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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لور اعمج 12 لور  مودکره 3  زا  یاهزیاس 10و 15و 20و 25  رد  هوالکوتا  تهج  کویات  لیرتسا  یدنب  هتسب  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09163500877

1101096039000177 زاین :  هرامش 
یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ینادزی اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یلور  نتراک 2   30x70cm زیاس یکشزپ  امسالپ  کویات  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

09163500877 ددرگ ، هعجارم  تسویپ  مئامض  هب  افطل   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  یپوکساراپال  تهج  لگنا  تیار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000591 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   WOLF یتراجت مان  دک 8923.133   100x10 mm زیاس یپوکساراپال  کتورت  راکورت  الاک :  مان 

ددع 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

هوالکوتا هوالکوتا تهج   تهج کویات   کویات لیرتسا   لیرتسا یدنب   یدنب هتسب   هتسب لور   لور ناونع : : ناونع 7171

ددع ددع کیکی   یپوکساراپال   یپوکساراپال تهج   تهج لگنا   لگنا تیار   تیار ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  یاه  تیک  داوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001071 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  یاه  تیک  داوم و  - 

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

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

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

دیرخ سانشراک  .ددرگ  لاسرا  هنومن 
روپ 039171346955 یداه  یاقا  ینف  سانشراک  .ماکشوخ  یاقا   071-53319747

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعب  هاگنامرد  لحمرد  لیوحتو  لمح  هنیزه.دشاب  هتشاد  ار  الاک  رادخیرات  دمیآدیاب  تکرش  تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هتسب )  ) الاک رادقمدحاو  دشاب  یم 

1101094461000050 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   35x43 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   20x25 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   25x30 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  لخاد  دیلوت  یالاک  تمیق  یناریا  دیلوت  ندوب  دوجوم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار کشخ   کشخ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000610 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 520  یدنب  هتسب  عون   RU-6010 لدم یکیتسالپ  سنج  هاگشیامزآ  یریگ  هنومن  دربراک  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 

انام بط  زیداب  هدننک  هضرع 
نتراک 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
LABTRON یددع نتراک 468   cm 10 زیاس بورکیم  تشک  صوصخم  راد  رد  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نتراک 5,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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 مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7575
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناوختسا  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000901 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش یم  ماجنا   IMED تیاس رد  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دیلوت  زا  أرصحنم  دیرخ  - 

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

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناوختسا   ناوختسا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 7676
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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   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیتالژ عیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000187 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( دشابن امشم  لخاد  ) فرظ لخاد  یدنب  هتسب  تروصب  ناسکی  مجح  گنر و  اب  ییولیک  کی  نیتالژ  عیام  ددع   10/000 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/10/28 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

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاتشیپ امتح  دیووکو 19( ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000979 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مان یتست  هبعج 100   Covid 19 AND Influenza A/B Real Time PCR Detection لدم  A/B ازناولفنآ دیووک 19 و  نامزمه  صیخشت   PCR تیک الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  سا  یک  یت  یتراجت 
هتسب 15 دادعت : 

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

امتح یتسویپ  لیافدهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  (_ زاتشیپ دیووکو 19( ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرابجا الاک  تلاصاو  دمیآ  نتشاد  _ دوش هعلاطم 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیتالژ نیتالژ عیام   عیام ناونع : : ناونع 7777

1919 دیووکو   دیووکو ازناولوفنآ   ازناولوفنآ یلوکلوم   یلوکلوم صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 7878
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  ، تیگوراک نرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002576 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سورالب  هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   mm 400 لوط زاب  یاه  مخز  هیلخت  دربراک  تیگوراک  لدم  نرد  الاک :  مان 

یوجدم هدننک 
ددع 600 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت ،، تیگوراک تیگوراک نرد   نرد ناونع : : ناونع 7979
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.ههام 3 ات 2 تخادرپ.عیزوت یگدنیامنو   IRC ودمیا یاراد.ددرگ  نیبزاب  یتسویپ  کرادم....و  ددع  7 یتست  T3 192 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا 
1101005943000586 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   T3 CLIA یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

رون
هتسب 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.عیزوت یگدنیامنو   IRC ودمیا یاراد.ددرگ  نیبزاب  یتسویپ  کرادم....و  ددع  7 یتست  T3 192 تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه.ههام هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپ.عیزوت تخادرپ.عیزوت یگدنیامنو   یگدنیامنو   IRCIRC ودمیا ودمیا یاراد.ددرگ   یاراد.ددرگ نیبزاب   نیبزاب یتسویپ   یتسویپ کرادم....و   کرادم....و ددع   ددع 77 یتست یتست   T3 T3 192192 تیک   تیک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا

8080
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000743 زاین :  هرامش 

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

دیدج گرا  یتارباخم 
هبعج 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبثهناماس  رد   irc دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب تبث  دمیآ  رد  هدننک  نیمات  تکرش 

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

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

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   600600 ناوآ   ناوآ کرام   کرام نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 291 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hvg7v8mwtamts?user=73474&ntc=6133238
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133238?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000611 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   Xiangshant TANDQ industries co.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   20x20 mm زیاس یهاگشیامزآ  لمال  الاک :  مان 

زیهجت انیس  دنورت 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسوپمک ویب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000470 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هیتآ باتبآ  رتسگ  هر  هدنزاس  عجرم  هیتآ  باتبآ  رتسگ  هر  هدننک  هضرع  عجرم  هیتآ  یتراجت  مان  یاراس 2  لدم  والکوتا  شور  هب  ینوفع  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   .. دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8282

رتسوپمک رتسوپمک ویب   ویب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8383
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک 20 35*10 شید یرتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000295 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   CORNING هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 100   Plate septa 384 well لدم یهاگشیامزآ  تیلپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک .spl ای corning دنربای نولکاف  نتراک  20 35*10 شید یرتپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 3 هیوست.هدنشورف

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نادند  یفرصم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000098 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
- تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

ههام هیوست 2 ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتراک نتراک 2020   3535 ** 1010 شید شید یرتپ   یرتپ ناونع : : ناونع 8484

یکشزپ یکشزپ نادند   نادند یفرصم   یفرصم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 8585
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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 13 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  تاعالطا  قبط   UID و IRC دکراب یاراد  یزیمور  هجرد  روتابوکنا 37  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000524 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ هوژپ  نژ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هوژپ  نژ  ایمیک  هدنزاس  عجرم   KG-55 لدم یرتیل  هجرد 55  روتابوکنا 37  روتابوکنا  الاک :  مان 

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

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

شورف زوجم  هدوب و   IMED تبث هدنشورف   . تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  تاعالطا  قبط   UID و IRC دکراب یاراد  یزیمور  هجرد  روتابوکنا 37   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami  ) 09133808369 دوش  ) یرازگراب  امتح  هناماس  رد  هطوبرم   IMED دشاب (  هتشاد 

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  کاوومه 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001182 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ لآ  هدیا  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIK MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  نزوس  اب  کاوومه  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع  کاوومه 200 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور هجرد   هجرد روتابوکنا  3737   روتابوکنا ناونع : : ناونع 8686

کاوومه کاوومه ناونع : : ناونع 8787
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09171483539 هرامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000272 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دارآ وترپ  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  یتراجت  مان   ET لدم هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

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

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

سامت 09171483539 هرامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09910950430 هرامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000274 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
IMMUCOR یتراجت مان  ناملآ  هدنزاس  روشک   ml 500 یرطب هتسب 3  نوخ  لاقتنا  دربراک  تنولیاد  ولیلاگ  لدم  یهاگشیامزآ  نوخ  هورگ  فرعم  الاک :  مان 

مات کت  یکشزپ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  یکیرتکلا و  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GMBH
هتسب 55 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09910950430 هرامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیاعم هنیاعم تخت   تخت ناونع : : ناونع 8888

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نوخ   نوخ هورگ   هورگ فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 8989
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق  تلاپ  هارمه  هب  رمیلپ  دیرگ  ناتپه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000859 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایرهش یمیش  رالاس  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 220 هکشب دصرد  صولخ 42 عیام  ناتپه  لامرن  الاک :  مان 

هکشب 34 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح لباق  تلاپ  هارمه  هب  رمیلپ  دیرگ  ناتپه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیبرد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091354000064 زاین :  هرامش 

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

نمکاپ ینامتخاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38223550-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح لباق   لباق تلاپ   تلاپ هارمه   هارمه هبهب   رمیلپ   رمیلپ دیرگ   دیرگ ناتپه   ناتپه ناونع : : ناونع 9090

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد لیوحت   لیوحت ناونع : : ناونع 9191
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعر  زکرم و  زا  هیدات   - pro bnp , pct تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000493 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30450  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   CT PCT تیک الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

روآ درف  صیخشت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ویرم  ویب  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 60  هتسب  دک 30449  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   NT-proBNP تیک الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

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

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعر  زکرم و  زا  هیدات   - pro bnp , pct تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pro bnp ,  pctpro bnp ,  pct تیک   تیک ناونع : : ناونع 9292
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یهاگشیامزا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000615 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 : 
1401/10/27 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 9393
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  لاسگرزب  هار  هس  یپ  یو  یس  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001183 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MABNA CARE یتراجت مان   GS-3008 یدنب هتسب  عون   cm 120 بلق یپ  یو  یس  یریگ  هزادنا  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تامازلا  قبط  لاسگرزب  هار  هس  یپ  یو  یس  رتتاک 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط لاسگرزب   لاسگرزب هار   هار هسهس   یپیپ   یویو   یسیس   رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 9494
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مسیرونا  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003178 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  مسیرونا  سپیلک  - 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

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

هناب ینامرد  زکرم   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تساوخرد  حرش  - هاگشیامزآ یفرصم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000057 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داسوین  g 150 یددع ییاوقم 100  هبعج  یلکلا  هبنپ  الاک :  مان 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مسیرونا   مسیرونا سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 9595

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9696
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش تشادهب  زکرم  شور  تسار  هاگشیامزآ  دحاو  تهج  ناژور  دنرب  ددع  دادعت 10.000  هب  ردخم  داوم  تیک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک

1101091481000098 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

امزآ ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  ناژور  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

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

 . تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 2  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم شور   شور تسار   تسار هاگشیامزآ   هاگشیامزآ دحاو   دحاو تهج   تهج ناژور   ناژور دنرب   دنرب ددع   ددع   10 .00010 .000 دادعت   دادعت هبهب   ردخم   ردخم داوم   داوم تیک   تیک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.جرک .جرک

9797
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  رنشیزوپ  روتالوگر و  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000514 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SAMSON GERMANY هدنزاس عجرم  یجنلف  لاصتا  عون   in 0/75 زیاس ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  ینبل  عیانص  دربراک  راخب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

ناریا کاپ  افلآ  هدننک  هضرع 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس  نایاپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  همیمض  یلام  ینف و 

دشاب تفن  تسیل  رودنو  وضع  دیاب  هدننک  نیمات  تکرش 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم رنشیزوپ   رنشیزوپ وو   روتالوگر   روتالوگر رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 9898
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  تیفیک  دات  هدنشورف  اب  لمح  ههام  تخادرپ 3 مرگولیک  هباشم 600 دک  ناریا  یجنران 100*80 والکوتا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001287 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارتچ هدننک  هضرع  عجرم  نبران  تسالپ  ارتچ  هدنزاس  عجرم   kg 30 هسیک  80x100 cm زیاس ناتسرامیب  ینوفع  یاه  هلابز  والکوتا  لباق  ءاحما  زوسن  هسیک  الاک :  مان 

نبران تسالپ 
هسیک 20 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  تیفیک  دات  هدنشورف  اب  لمح  ههام  تخادرپ 3 مرگولیک  هباشم 600 دک  ناریا  یجنران 100*80 والکوتا  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا تیفیک   تیفیک دات   دات هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح ههام   ههام تخادرپ  33 تخادرپ مرگولیک   مرگولیک 600600 هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا 8080 ** 100100 یجنران   یجنران والکوتا   والکوتا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 9999

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   LatexLatex  رمیاد رمیاد یدید   تیک   تیک ناونع : : ناونع 100100
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دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل  ( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000060 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یمیش  تسیز  هدنزاس  عجرم  یمیش  تسیز  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 50  هبعج  لدم 603-11  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Latex رمیاد ید  تیک  الاک :  مان 

یمیش تسیز  هدننک  هضرع 
هبعج 4 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 5  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  میزینم  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

عجرم امزآ  رتسگ  داپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 400 یلایو ییاوقم 2  هبعج   PGA04_B دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تکریاد  نیبوریلیب  تیک  الاک :  مان 
امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع 

هتسب 6 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 400 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  لاتوت  نیبوریلیب  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

هتسب 6 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 1 یلایو هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  دیپیل  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

هبعج 60 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 60 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زاپیل  تیک  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 5  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 6  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

روشک نژانیس  هدنزاس  عجرم  نژانیس  یتراجت  مان   ml 30 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج   CA7800C لدم یهاگشیامزآ  لماک  نوخ  هورگ  نعت  تیک  الاک :  مان 
ههونیس یروانف  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هتسب 60 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   QC LAB یتراجت مان  یددع  تکاپ 1000   ISUN057 لدم  µl 100 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  درز  رلپمس  رس  الاک :  مان 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  اکرآ  ناسیآ 

تکاپ 12,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یناریا  امتح " مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  عوجرم  اهتیک  ندشن  دات  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب دمیآ  هناماس  رد  امتح " هدننک  عیزوت 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ML1000 نوخ فاک  گنلش   ) نوخ پمپ  هاگتسد  فاک  زاین  دروم  یالاک  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003184 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ یکشزپ  نایهاد  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  فاک  یتراجت  مان   Large Adult دربراک نوخ  راشف  فاک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ML1000ML1000 نوخ   نوخ فاک   فاک گنلش   گنلش  ) ) نوخ نوخ پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد فاک   فاک زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  داوم  تیک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001073 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزا  داوم  تیک و  دیرخ  - 

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

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

.دشاب هتشاد   I med زوجم تکرش  دشاب .  هتشاد   irc دک یاراد  امتح.دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

دیرخ سانشراک  ددرگ  لاسرا  هنومن 

دیرخ سانشراک   . ماکشوخ یاقا  روپ 53319747-09171346955071  یداه  یاقا  ینف  سانشراک 

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ داوم   داوم وو   تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد 20 یفنم رزیرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093449000019 زاین :  هرامش 

نادمه ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناسرما  RF20H0566T2081 لدم  ft 20 رزیرف لاچخی  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدیمهف  دیهش  نابایخ  شهوژپ  هار  راهچ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6517838678

38381672-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381591-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد 2020 یفنم یفنم رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 103103
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000173 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
-dhea 1-t31-1 نورتست تیسولوکیترگنر 1- -a1c 1-3 هنیتارک زوکولگ 4- کیروا 3- دیسا  -hdl 4-ldl 4-cpk1-urea2-ldh1 - 

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

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

لولیزگ اماگ 5000- هلول  برد  -tsh5-psa5-bhcg 1-bhcg1-mir4-10 تشک طیحم  فا  سا  -2 لیرتسا ریغ  راردا  فرظ  لورتسلک 3- -feritin5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
vitamin d bk6-1 لیرتسا راردا  فرظ  یسیس 4- 10 گنرس - رتیل 1

دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  - دوش یم  عوجرم  الاک  ندوب  بوغرمان  تروص  رد  - دشاب یم  ههام  هیوست 4 

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

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

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موفلژ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000309 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیژلب هدنزاس  روشک   SMI هدنزاس عجرم   SMI SPONGE یتراجت مان  یددع  هتسب 10   10x50x80 cm زیاس بذج  لباق  موفلژ  کیتاتسومه  جنفسا  الاک :  مان 

انیس بط  ناحارج  خن  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 400 دادعت : 

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

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

*** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ***
06142424306 تاموزلم _  رابنا 

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

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

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موفلژ موفلژ ناونع : : ناونع 105105
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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: 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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیم مال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000103 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
هدیا لپ  هدننک  هضرع  عجرم  . P.I.P یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  لآ  هدیا  لپ  هدنزاس  عجرم  یددع  هبعج 50   2/5x7/5 cm پوکسورکیم مال  الاک :  مان 

سراپ لآ 
هبعج 1,500 دادعت : 

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

تسهباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسدکی  تیفیک و  اب  یناریا 

دوش تسویپ  الاک  دنرب ) ) ناشن اب  روتکاف  شیپ  امتح 
دشابیم هتسب  دادعت 1500

ههام تخادرپ 3 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

8916657343 یتسپ :  دک  دزی ،  یزکرم  هاگشیامزآ  یناقلاط - راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257671-035  ، 37245444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیم پوکسورکیم مالمال   ناونع : : ناونع 106106
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبطدنیابونوم  نیتیرف  T3UP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000433 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/24 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

دنیابونوم دنیابونوم نیتیرف   نیتیرف T3UPT3UP ناونع : : ناونع 107107
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4jr 8f رتتک گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003181 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
4jr 8f رتتک گنیدیاگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

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

( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: 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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیترف شیامزآ  صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000102 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 50 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

هتسب 80 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هئارا  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916657343 یتسپ :  دک  دزی ،  یزکرم  هاگشیامزآ  یناقلاط - راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257671-035  ، 37245444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44jr jr 8f8f  رتتک رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 108108

نیترف نیترف شیامزآ   شیامزآ صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

66647255 ینوراد مناخ  یگنهامه  تهج  هتسب   PSA ELISA test kit-96T عون  PSA تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000010 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هدننک  هضرع  عجرم  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   PSA ELISA test kit-96T عون  PSA تیک الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت 
هتسب 20 دادعت : 

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

هتسب  PSA ELISA test kit-96T عون  PSA تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   PSA ELISA test k it- 96TPSA ELISA test k it- 96T عون   عون   PSAPSA  تیک تیک ناونع : : ناونع 1101 10
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا ددع و  نیفرم 10  نیئدک و  درادناتسا  ددع و  نیماتفماتم 8  ناشفاراهب  دنرب  یاهدرادناتسا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  ددع  نیماتفمآ 8 

1101091481000099 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمیش بایدر  یدیلوت  یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RAD100 لدم ردخم  داوم  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 3 فرظ نیئدک  - نیفروم درادناتسا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یدیلوت یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 3 فرظ نیئدک  درادناتسا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ناشفا راهب 
هتسب 8 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2  وددرگ  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردخم ردخم داوم   داوم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناوال هقطنم  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 18 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ  جنپ  - SMD یکینورتکلا یاهدرب  ریمعت  تهج  یکینورتکلا  پوکسرکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000622 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داژن یناهفصا  یلضفا  الیهس  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   NGI-6 لدم ینورتکلا  پوکسورکیم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمک یلام  دات  الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحم  , دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6133819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153915 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیلپ روتالوزیا  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/23 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  329329   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا پوکسرکیم   پوکسرکیم ناونع : : ناونع 1121 12

تیلپ تیلپ روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 113113
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000821 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 500 دادعت  24 دادعت لانیاپسا  نزوس   + دادعت 1000 25 و26  زیاس لانیاپسا  نزوس  - 

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

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

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.بذج  لباق  کیتاتسومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

1101093856002558 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 : 
1401/11/12 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

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   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.بذج   رظنزا.بذج لباق   لباق کیتاتسومه   کیتاتسومه ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

115115
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MBA cube 10cc تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000452 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تفاب  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج   10x10x10 mm زیاس هزیلارنیم  هزیلیفویل  یناوختسا  بویک  تفارگ  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MBA cube 10ccMBA cube 10cc ناونع : : ناونع 1161 16
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا   . وکیف کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002559 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 : 

1401/11/12 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  لخاد - دیلوت  روتکناک - یاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002964 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ دپوترا  مرا  هدننک  هضرع  عجرم   EOP یتراجت مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  نشکاس  هلول  لاصتا  دربراک   y روتکناک الاک :  مان 

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  6000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   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  . . وکیف وکیف کپکپ   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

1 171 17

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت روتکناک - - روتکناک یاو   یاو ناونع : : ناونع 118118
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نامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا یددع -  یذغاک 1  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  خن 30  هرمن  هیال  لیرتسا 8  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاب یاضقنا  خیرات  اب  یمتا  یژرنا  اب  هدش 

1101000132000055 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بط  شواز  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  خن 30  هرمن  هیال  لیرتسا 8  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
دبراب بط  نیمث  هدننک 
ددع 110,000 دادعت : 

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

دوش هداد  ددع  کی  تمیق  افطل  دشاب  یم  زاجم  خساپ  در  ای  لوبق  رد  لک  هرادا  نیا  ههام -  هس  تخادرپ  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616859979 یتسپ :  دک  نامرک ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  نمهب  راولب 22 نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230712-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230017-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک فرصمرایکی  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095556000024 زاین :  هرامش 

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PAN AIR یتراجت مان  یشک  لدم  یکشزپ  فرصمرابکی  کسام  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  تسپ  هرادا  بنج  نیلکیس )  ) یناقلاط یوک  نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226002-061  ، 53221008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53226002-061 :: 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

لیرتسا لیرتسا یددع -  -  یددع   11 یذغاک   یذغاک هتسب   هتسب هداس   هداس لدم   لدم   1010 x10  cmx10  cm  زیاس زیاس هبنپ   هبنپ دصرد   دصرد   100100 سنج   سنج   3030 خنخن   هرمن   هرمن هیال   هیال   88 لیرتسا   لیرتسا نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
الاب الاب یاضقنا   یاضقنا خیرات   خیرات اباب   یمتا   یمتا یژرنا   یژرنا اباب   هدش   هدش

1 191 19

یشک یشک فرصمرایکی   فرصمرایکی کسام   کسام ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 800 دادعت هب  رتمیناس  ضرع 60 تنیمل  فرط  کی   ( هیالود  ) فرصمرابکی هفحلم  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000986 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 20  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  یناتسرامیب  لور  هفحلم  الاک :  مان 

نامرک ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  ناماس  رتسگ 
هتسب 800 دادعت : 

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

دشاب یم  تساوخرد  دروم  ددع  دادعت 800 هب  رتمیناس  ضرع 60 تنیمل  فرط  کی   ( هیالود  ) فرصمرابکی هفحلم  لورو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپو 6

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

تنیمل تنیمل فرط   فرط کیکی    ( ( هیالود هیالود  ) ) فرصمرابکی فرصمرابکی هفحلم   هفحلم لور   لور ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ یتشادهب 100 هبنپو  یمرگ  دیفس 100 کپوت  یتشادهب  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000987 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 700 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   g 100 هتسب یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 700 دادعت : 

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

.دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یمرگ یمرگ 100100 یتشادهب   یتشادهب هبنپو   هبنپو یمرگ   یمرگ 100100 دیفس   دیفس کپوت   کپوت یتشادهب   یتشادهب هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنادرم هنانز و  نورتت  رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.ینامرد  زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک  الاب و  ژامرگ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101092880000616 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-5 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
نویامه

تس 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ارهز هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب   NTF-6 لدم زیاس  یرف  زیاس  نورتت  سنج  راولش  زولب و  لماش  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
نویامه

تس 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

لیوحت.ینامرد لیوحت.ینامرد زکرم   زکرم هیدات   هیدات وو   رظن   رظن اباب   بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک وو   الاب   الاب ژامرگ.ددرگ   ژامرگ.ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هنادرم   هنادرم وو   هنانز   هنانز نورتت   نورتت رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد  
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب یتفیس  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 

1101092880000615 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بیس  هس  بط  یدنز  یتراجت  مان   Lit 0/5 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 500 دادعت : 
1401/10/27 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 500 دادعت : 
1401/10/27 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 600 دادعت : 
1401/10/27 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

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 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000822 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مرگولیک 1000 مادکرهرادخنزاگو هداسزاگ  - 

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

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

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 125125
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم اناداپسا  بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب   cm 180 زیاس یکشزپ  نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CH30

1101030329000887 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

CH30 لدم اناداپسا  بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب   cm 180 زیاس یکشزپ  نشکاس  هلول  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

هرادا زوجم  اب  زکرم  دبئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زکرم  دیئات  دزوم  زیاس 30  هباشم  دک  ناریاو  یکشزپ  تازیهجت  لک 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم اناداپسا   اناداپسا بطبط   روانف   روانف هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یتراجت   یتراجت مان   مان دقاف   دقاف یددع   یددع   11 کپکپ   یویو   هتسب   هتسب   cmcm  180180 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع
CH30CH30
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانلوا کالپ  - مویناتیترشاو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000495 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوت بط  دارآ  یدپوترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 7 زیاس مویناتیت  یدپوترا  رشاو  الاک :  مان 

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

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس باسح  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   ( تسویپ لیافرد  تساوخرد  تاصخشم  ) تسا ههام 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اعمج 50.000  یددع  هتسب 50  رادشک 1000 هیال  هس  یسفنت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000425 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط قفا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FORTUNE هدنزاس عجرم  لدم 0003-1610  رادشک  هیال  هس  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
ددع 50,000 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانلوا رانلوا کالپ   کالپ -- مویناتیترشاو مویناتیترشاو ناونع : : ناونع 127127

ددع ددع   50 .00050 .000 اعمج   اعمج یددع   یددع   5050 هتسب   هتسب 10001000 رادشک   رادشک هیال   هیال هسهس   یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 128128
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب اه  هنیزه  دوشیم و  هداد  تدوع  مالقا  ندوب  شودخم  ای  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یکشزپ  مزاول  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101093749000141 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ذغاک  نولیان و  هتسب   IS4 لدم یکشزپ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   NEOTEC یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 250  هتسب   PVC سنج تکویژنآ  دنبرفص  الاک :  مان 
هتسب 15,000 دادعت : 

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

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   اهاه   هنیزه   هنیزه وو   دوشیم   دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا ندوب   ندوب شودخم   شودخم ایای   داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

129129
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا رامیب  لاقتنا  ییاجباج و  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000165 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازبا صیخشت  انایرآ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دمانایرآ  یتراجت  مان   ARM-4010 لدم رامیب  لاقتنا  ییاجباج و  لور  هتخت  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- هامکی تخادرپ  --- هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک   --- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  کوشورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000164 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ ینف  تاصخشم  هگرب  ددجم  یراذگراب  ---- هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک   --- ناریا تخاس  کوشورتکلا  هاگتسد  تساوخرد  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  یراذگراب  روتکاف و  شیپ  هئارا  تاکرادت و  هناماس  رداضماو  رهم  لیمکت و  زا 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رامیب   رامیب لاقتنا   لاقتنا وو   ییاجباج   ییاجباج لور   لور ناونع : : ناونع 130130

ناریا ناریا تخاس   تخاس کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 16-14-12 نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000153 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 12  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 16  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

نامرد دمرس 
ددع 5,000 دادعت : 

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

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

1616 -- 1414 -- 1212 زیاس   زیاس نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 132132
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000820 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 200 یسوطددع 1000 زبسددع 2000 درزددع 6000 یبآددع 20000 یتروص تکویژنآ  - 

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

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

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 133133
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گب نیروی  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 

1101092880000613 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
عجرم انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج  هنارتخد  لدم   cc 100 تیفرظ لافطا  صوصخم  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
عجرم انیراس  بط  نآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج  هنارسپ  لدم   cc 100 تیفرظ لافطا  صوصخم  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

انیراس بط  نآ  هدننک  هضرع 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/27 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

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 گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب...تناس  زیلاید 13  هار  ود  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002557 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CV-12122-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 10 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب...تناس   هجوتاب...تناس زیلاید  1313   زیلاید هار   هار ودود   رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 135135
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسحدض بسچ  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 

1101092880000614 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا دناب  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ادناپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   cmx9 m 2/5 یناتسرامیب تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 3,000 دادعت : 

1401/10/28 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 تیساسحدض   تیساسحدض بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000152 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب  هتسب   cc 1 قیرزت لیرتسا  فرصمرابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 137137
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت  IM 3/AT3 ماد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IM2 4812-3RB/AT2 4812-3RB ماد

BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک 
1101030329000885 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM 3/AT3 ماد الاک :  مان 

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

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM2 4812-3RB/AT2 4812-3RB ماد الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج دوجوم  طیارش  اب  طرش  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  اب  تیفیکو  دیئات  طرش  هب  قوف  مالقا  زاین  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یگنهامه  زکرم  اب  تکرشو  افطل  هطوبرم  مالقا  هیلک 

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

یتراجت یتراجت مان   مان   cvn-713- 16cvn-713- 16 لدم   لدم یبلق   یبلق رتتاک   رتتاک   IM2  4812 -3RB/AT2  4812 -3RBIM2  4812 -3RB/AT2  4812 -3RB ماد   ماد رسویدسنارت   رسویدسنارت   IM 3/AT3IM 3/AT3  ماد ماد ناونع : : ناونع
BIOSENSORSBIOSENSORS

138138
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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 08 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب دیرخ  تیولوا  ههام   6 تخادرپ * مینو کی  رد  2 کی هجرد  نورتت  هچراپ  سنج  هفحلم  ددع  هباشم 300 دک  ناربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000886 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مان هدننک  هضرع  عجرم   PARS MINA یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   90x200 cm داعبا هبنپ  دصرد  تخت 100 هدش  یزودشک  هداس  دیفس  هرفنکی  هفحلم  الاک :  مان 

سراپ هولج  ناروآ 
ددع 300 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروچنو کسام  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 

1101092880000611 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   v-mask لدم یروچنو  کسام  تس  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

1401/10/27 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

یموب یموب دیرخ   دیرخ تیولوا   تیولوا ههام   ههام   66 تخادرپ تخادرپ ** مینو مینو کیکی   ردرد   22 کیکی هجرد   هجرد نورتت   نورتت هچراپ   هچراپ سنج   سنج هفحلم   هفحلم ددع   ددع 300300 هباشم   هباشم دکدک   ناربا   ناربا ناونع : : ناونع 139139

یروچنو یروچنو کسام   کسام ناونع : : ناونع 140140
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( داژن یمشاه   ) هرامش 2 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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  یکشزپنادند  یکشزپ و  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090196000024 زاین :  هرامش 

 ( داژن یمشاه   ) هرامش 2 ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  هتسب  دک 4303  یکشزپ  دربراک  کینوسارتلا  رادرنف  یشک  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرشب  یکشزپنادند  یکشزپ و  یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  کی  روتکاف  هیوست 

.تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت 

9144716516 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  یرتنالک  بنج  یناشاک 35 -  شبن  یناشاک -  دیهش  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234565-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237796-051 :: 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

کینوسارتلا کینوسارتلا رادرنف   رادرنف یشک   یشک هیال   هیال هسهس   یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 141141
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادگبورزر کسام   - نژیسکا کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000154 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

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

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  دشاب 4 - تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

رادگبورزر رادگبورزر کسام   کسام  - - نژیسکا نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 142142
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیاز شخب  رد  هدافتسا  تهج  کیتسالپ  رامیب  دنب  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000191 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
باتفآ هماج  کاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یحارج  دربراک   130x80 cm زیاس رامیب  دنب  شیپ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب .  نادمه  ناتسا  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  مالقا  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشاب  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم  دشابیم .  ههام  رابتعا 4  نیمات  تروص  رد  هیوست  دشابیم . 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F HYDRAULIC TOP DRIVE اضاقت :  حرش   08-22-0145041 هرامش :  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008340 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   THOMPSON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SO46129 لدم یکشزپ   Kelly روتکارتر الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 143143

SO46129SO46129  لدم لدم یکشزپ   یکشزپ   KellyKelly روتکارتر   روتکارتر ناونع : : ناونع 144144
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا کسام  ، رزیالوبن کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000612 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هیاراپ بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم   S T PARAYE یتراجت مان  لافطا  زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
لافطا زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیاراپ بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم   S T PARAYE یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 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

نژیسکا نژیسکا کسام   کسام ،، رزیالوبن رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 145145
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007 دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - ددع مادکره 3 هرامش 12و 16 پویت  یت  ههام - 8 تخادرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000450 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یشراوگ  متسیس   T بویت الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007 دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   - ددع مادکره 3 هرامش 12و 16 پویت  یت  ههام - 8 تخادرپ  :: 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

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 یشراوگ   یشراوگ متسیس   متسیس   TT بویت   بویت ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000985 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نامرد  قفا  هدننک  هضرع  عجرم  رتخاب  نامرد  قفا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 500  هبعج   5x10 cm زیاس طسوتم  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Cure-Aid یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج  دک 5284   52x84 mm زیاس لافطا  دربراک  نامسناپ  یضیب  مشچ  دپ  الاک :  مان 
دشر هعسوت و 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

تسالپ دوبهب  یددع  ییاوقم 20  هبعج  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هبعج 600 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناروب نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   GILLETTE یتراجت مان  یددع  هتسب 4   FUSION لدم نایاقآ  حالصا  غیت  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رادقم  / دادعت فیدر  قبطرب  رادقمو  تس  یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب 

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

طسوتم طسوتم لافطا   لافطا یریگ   یریگ گرگر   لتآ   لتآ یکشزپ -  -  یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 147147

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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب طابترا  دشاب - دمیآوضع  هدننک  نیمات  - دشاب یم  دات  دروم  هدش  تساوخرد  دک  ناریا  طقف  - یبآ تکویژنآ  - ههام تخادر 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007 پاستاو رد  یزادرپراک 

1101093775000451 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/22 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  - یبآ تکویژنآ  - ههام تخادر 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

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 148148
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کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یکشزپنادند  تازیهجت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000058 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU BEIPU یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30000  نتراک   G27 لدم دنلب  هیاپ  یکشزپنادند  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

ناریا لاله  یکشزپ 
نتراک 20 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  دمیا و  تسویپ  دشابیم  تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یمسر  روتکاف  ربتعم و  دمیا  یاراد  تکرش  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کالاچ ددرگیم  ( لاطبا  ربتعم  دمیا  نتشادن  یگنهامه 09197353626  ددرگیم  عوجرم  تریاغم  تروص  رد  دشابیم  یمازلا 

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: 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

دنلب دنلب هیاپ   هیاپ یکشزپنادند   یکشزپنادند قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع 149149
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  مرس -  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000614 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   LUERLOCK لدم ینوفلس  هتسب  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

هتسب 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 150150
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاسگرزب 1000  هبلود  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000190 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لاسگرزب  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب .  نادمه  ناتسا  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  مالقا  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشاب  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم  دشابیم .  ههام  رابتعا 4  نیمات  تروص  رد  هیوست  دشابیم . 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: 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

تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکیف سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000158 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وکیف سیپدنه  - 

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

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: 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

ددع ددع   10001000 لاسگرزب   لاسگرزب هبلود   هبلود تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 151151

وکیف وکیف سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 291 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gyt853rtegbpa?user=73474&ntc=6132147
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132147?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wp36hb6cekwp3?user=73474&ntc=6132148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132148?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب طابترا  دسرب - ینف  انشراک  دات  هب  الاک  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  اپوس - کرام  یتروص  تکویژنآ  - ههام تخادرپ 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک 09148245007

1101093775000452 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادرپراک اب  طابترا  دسرب - ینف  انشراک  دات  هب  الاک  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  اپوس - کرام  یتروص  تکویژنآ  - ههام تخادرپ 7  :: 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 تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 153153

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

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

زا 291 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qrqb6s6d2mqfd?user=73474&ntc=6132152
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132152?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلاروتکاف  تسویپ  دشاب - دمیآ  زوجم  یراد  هدننک  نیمات  - هدش هتفگ  کرام  طقف  - یموطرخ هلول  تس  ههام - تخادرپ 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک 09148245007 اب  طابترا  - دشاب

1101093775000455 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Adult AT3 لدم گب  اب  لبیسکلف  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
هیاراپ

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکاف تسویپ  دشاب - دمیآ  زوجم  یراد  هدننک  نیمات  - دشاب یم  دات  دروم  هدش  هتفگ  کرام  طقف  - یموطرخ هلول  تس  ههام - تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادرپراک 09148245007 اب  طابترا  - دشاب یم 

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

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبیسکلف لبیسکلف یسفنت   یسفنت یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 154154

ینوفع ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 155155
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ینوفع دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000627 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش هدنزاس  عجرم   RHEOSEPT-SD PLUS یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  حوطس و  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون 
نلاگ 15 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ییایمیش هدنزاس  عجرم   RHEOSEPT-ID PLUS یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون 
نلاگ 15 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   DECONEX 54 SPORCIDE یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  یایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  یایمیش 
نلاگ 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدنزاس  عجرم   VENTISEPT F یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  ساسح  ریغ  ساسح و  حوطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم 
نلاگ 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   RHEOSEPT-FD ULTRA AF یتراجت مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

قرش کاپ  نیون  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کاپ  نیون  ییایمیش 
نلاگ 20 دادعت : 

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

imed تیاس رد  هدش  تبث  یالاک  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 8 دسرب - ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ددع - درز 2000 تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007

1101093775000454 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007 دشاب -  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 8 دسرب - ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ددع - درز 2000 تکویژنآ   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 156156
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس تناس  یشک و 10  تناس  دناب 10 و 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000189 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
رازفا بیبط  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x270 cm زیاس نامسناپ  هتفابرانک  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

بیبط یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  لامش  زبس  زاگ  دناب و  هدنزاس  عجرم  رازفا  ابص 

لور 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

بیبط یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  لامش  زبس  زاگ  دناب و  هدنزاس  عجرم  رازفا  ابص 

لور 500 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب .  نادمه  ناتسا  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  مالقا  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشاب  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم  دشابیم .  ههام  رابتعا 4  نیمات  تروص  رد  هیوست  دشابیم . 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: 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

هداس هداس تناس   تناس   1010 وو   یشک   یشک تناس   تناس   1515 وو     1010 دناب   دناب ناونع : : ناونع 157157
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا مرس  قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000163 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
FRESENIUS KABI یتراجت مان   Agilia لدم مرس  یدیرو  لخاد  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

---- دوش یم  ماجنا  سانشراک  دات  زا  دعب  دیرخ  ---- هام کی  تخادرپ  --- یناریا مرس  قیرزت  پمپ  تساوخرد  ---- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  تخادرپ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رس سکیف  یجرس  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 

1101092880000608 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   cm 18 لوط  cm 4/8 ضرع دیفس  گنر  رس  سکیف  یجرس  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/27 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

یناریا یناریا مرس   مرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 158158

رسرس سکیف   سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 159159
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیسلاب  قباطم  مشچ  یحارج  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000076 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 5  هبعج   mm 3/2 زیاس راد  دراگ  تیلسا  فرصم  رابکی  مشچ  یحارج  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 130 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 5 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

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 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زین هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  دیرخ (  تساوخرد  تسویپ  لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  یقرب  شود  ریش  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات  دروم 

1101096446000274 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Medela یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   Symphony لدم یناتسرامیب  شود  ریش  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/03 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

تسویپ تسویپ تیسلاب   تیسلاب قباطم   قباطم مشچ   مشچ یحارج   یحارج یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 160160

یقرب یقرب شود   شود ریش   ریش هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1
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جرک نایگنهرف  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030700000057 زاین :  هرامش 

جرک نایگنهرف  ینامرد  یتشادهب  زکرم  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 1 دادعت : 

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

.ددرگ مالعا  دحاو  کی  رد  مالقا  تمیق  عمجرس  .رابنا  برد  لیوحت  .تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133659611 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  نابایخ  ماما  نادیم  رجفلاو و  نادیم  نیب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32763768-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32763768-026 :: 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

لوپراک لوپراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالوبن کسام  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 

1101092880000610 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هیاراپ بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم   S T PARAYE یتراجت مان  لافطا  زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هیاراپ بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم   S T PARAYE یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  یددع  ینولیان 1  هتسب  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/27 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

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 رزیالوبن   رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد  

163163
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  فرصم  رابکی  هالک  فرصمرابکی ، شفکرواک  فرصم ، رابکی  رادچم  ناگ  فرصم ، رابکی  هفحلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000424 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیسحروپ  سابع  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس  یرف  نلیپورپ  یلپ  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  شفک  رواک  الاک :  مان 
نیسحروپ سابع  هدننک  هضرع 

هتسب 4,500 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

تعنص بط  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  بط  ماهم  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  رادشک  هداس  هالک  الاک :  مان 
ددع 4,500 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یربکا نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  دک 9921454  یحارج  لیرتسا  فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   120x220 cm زیاس یناتسرامیب  رادشک  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 4,500 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی هالک   هالک فرصمرابکی ، ، فرصمرابکی شفکرواک   شفکرواک فرصم ، ، فرصم رابکی   رابکی رادچم   رادچم ناگ   ناگ فرصم ، ، فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالرتنیا لین  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000494 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ORTHOCARE یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج   Interlocking Nail Tibia AND Femur Set لدم یدپوترا  کالرتنیا  لین  یراذگیاج  رازبا  تس  الاک :  مان 

دیما یابص  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

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

هس باسح  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم تسویپ  لیافرد  تسوخرد  تاصخشم  ) تسا ههام 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالرتنیا کالرتنیا لین   لین تستس   ناونع : : ناونع 165165
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ریسدرب جع  مئاق  یباوتخت  ناتسرامیب 50   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  رکذ  تاحیضوت  شخب  رد  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093037000019 زاین :  هرامش 

ریسدرب جع   مئاق   یباوختخت ) 50  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 
مان  A311 PO21.3 لدم اپ  رس و  تمسق  رد  درگزره  کج  یکت و  لفق  خرچ  اب  یکیتسالپ  تخترس  اب  یژاتنوم  هیاپ  یکیناکم  نکش  هس  یکشزپ  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدنزاس  عجرم  ایرآ  دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت 
ددع 5 دادعت : 

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

هب لافطا  تخت  کشت  ددع -  لافطا 10  نکش  کی  تخت  ددع -  دادعت 5  داعبا 7*85*200  هب  کشت  ددع -  دادعت 5  یکیناکم  نکش  تخت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریسدرب مئاق  ناتسرامیب  تهج  ددع  دادعت 10  داعبا 5*75*130 

7841839745 یتسپ :  دک  مئاق ،  ناتسرامیب  راولب  یاهتنا  ناگدازآ  راولب  ریسدرب  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33525081-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522108-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  IRC ودمیا یاراد.ددع  300 سنتدپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000584 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   BEURER یتراجت مان   EM80/40 لدم سنت  هاگتسد  هعطق  دپ  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  IRC ودمیا یاراد.ددع  300 سنتدپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم نکش   نکش هسهس   یکشزپ   یکشزپ تخت   تخت ناونع : : ناونع 166166

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه.ههام   هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپ.شورف تخادرپ.شورف یگدنیامنو   یگدنیامنو IRCIRC ودمیا ودمیا یاراد.ددع   یاراد.ددع 300300 سنتدپ سنتدپ ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج سکتال و  شکتسد  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 

1101092880000607 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OP PERFECT EXCELLENT FINISHING یتراجت مان  یددع  هبعج 50   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

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

هدننک هضرع  عجرم   OP PERFECT EXCELLENT FINISHING یتراجت مان  یددع  هبعج 50   L زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

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

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

1401/10/24 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

یحارج یحارج وو   سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 168168

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تروصب 3 یرابتعادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000248 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  لدم 1200   XL زیاس دناب  ناپسا  سنج  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 8,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  لدم 2008   XL زیاس دناب  ناپسا  سنج  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 8,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هالکو  یرسور  نودبراددنب  هقی  هتسب  تشپ  الاب  هب  مرگ  48 ژامرگاب  120 دق هنانز  فرصم  رابکیرامیب  سابلدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هالک نودبدنبراددنب  هقی  تشپ  120 دقاب الاب  هب  48 ژامرگاب هنادرم  سابل 

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

هنادرم هنادرم رامیب   رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 169169

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

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

زا 291 ھحفص 133 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q8p9dbd2b43t2?user=73474&ntc=6132214
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132214?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچوک 100 زیاس  یددع  هتسب 100  طسوتم 1200  زیاس  یددع  هنسب 100  گرزب 800  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  یددع  هتسب 100 

1101091216001179 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میکح ییاوقم  هبعج  طسوتم  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 800 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناریا یزاس  مرس  تکرش  زا   DR.BEE یتراجت مان  اب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1,200 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFE MEDICAL GLOVES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   L زیاس ردوپ  مک  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

یزلام  ADVENTA HEALTH هدنزاس عجرم 
هبعج 100 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامازلا قبط  یددع  هتسب 100  کچوک 100  زیاس  یددع  هتسب 100  طسوتم 1200  زیاس  یددع  هنسب 100  گرزب 800  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - تسیمازلا uid و irc دک زوجم imed و   - ههام تخادرپ 3   - تسویپ لیاف  دیرخ 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 کچوک   کچوک زیاس   زیاس یددع   یددع   100100 هتسب   هتسب   12 001200 طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس یددع   یددع   100100 هنسب   هنسب   800800 گرزب   گرزب زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یددع   یددع   100100 هتسب   هتسب

170170
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یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هموصعم  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزغم یرتم  یسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090143000033 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هموصعم  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   INVOS یتراجت مان   5100C لدم  cerebral رتم یسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هیهت  رد  تیولوا  یاراد   ، لخاد دیلوت  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  * ناتسرامیب رابنا  لیوحت  لحم   * تسویپ تسیل  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715938839 یتسپ :  دک  نکسم ،  یهار  هس  هب  هدیسرن  ناتسبقاط -  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34247001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34247000-083 :: 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

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  سوتند -  LED سنالاب فلس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000807 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رهپس تراجت  رومان  هدننک  هضرع  عجرم   GNATUS هدنزاس عجرم   SYNCRUS لدم یکشزپنادند  تینوی  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزغم یزغم یرتم   یرتم یسکا   یسکا ناونع : : ناونع 171171

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 172172
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزیاسرد 4×28 و 4.8×28 و3×16 یج  لبد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000075 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 28 لوط  Fr 4/8 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
وترپ یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MPI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 133016030   3x16 cm زیاس یکشزپ  لافطا  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

راکشآ
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 28 لوط  Fr 4 زیاس هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  یج  لبد  تنتسا  الاک :  مان 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 35 دادعت : 

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

-4 ههام تخادرپ 9 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

1616 ×× وو33   2828 ×× 4.84.8 وو     2828 ×× یاهزیاسرد  44 یاهزیاسرد یجیج   لبد   لبد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 173173
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( داژن یمشاه   ) هرامش 2 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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث هخرچود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090196000023 زاین :  هرامش 

 ( داژن یمشاه   ) هرامش 2 ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   GERMAN GATE GMBH هدنزاس عجرم   GERMANGATE یتراجت مان   Galaxy 300 لدم هداتسیا  یشزرو  تباث  هخرچود  الاک :  مان 

نیار نازاسزاورپ  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  لاسرا  تسویپب  الک  ریوصت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  رادیرخ  لحمرد  لیوحت  هدوب  ههام  کی  روتکاف  هیوست 

.تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

9144716516 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  یرتنالک  بنج  یناشاک 35 -  شبن  یناشاک -  دیهش  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234565-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237796-051 :: 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

تباث تباث هخرچود   هخرچود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 174174
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ هزادنا  صوصخم  یت  یس  هاگتسد  نایرج /  تشن  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000728 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL CPS04-2AIO لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   MEDRAD یتراجت مان   STELLANT D لدم  dual head نکسا یت  یس  یرادربریوصت  تسارتنک  لماع  روتکژنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هراتسا یکینورتکلا  تازیهجت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

dual headdual head  نکسا نکسا یتیت   یسیس   یرادربریوصت   یرادربریوصت تسارتنک   تسارتنک لماع   لماع روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد نایرج /  /  نایرج تشن   تشن هلر   هلر ناونع : : ناونع 175175
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.یتسوپ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002563 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

CHANGZHOU MEDICAL BIOENGINEERING هدنزاس عجرم   35W لدم یحارج  رلپاتسا  دربراک  یتسوپ  رلپتسا  جیرتراک  هارمه  هب  لدنه  تس  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

تس 400 دادعت : 
1401/11/12 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 3   :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   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.یتسوپ   رظنزا.یتسوپ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

176176
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سابعردنب یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یکشزپنادند  مزاول  لاسرا  هیهت و   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092201000016 زاین :  هرامش 

سابعردنب یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
وکام لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نایلرب  یتراجت  مان  یددع  تس 28  ییاوقم 4  هبعج  روج  زیاس  تیسوزیا  یعونصم  نادند  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب لصا  مارگولوه و  یاراد  دیاب  مزاول  یمامت  تسویپ  لیاف  حرش  هب  یکشزپنادند  مزاول  لاسرا  هیهت و   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171967409 سامت هرامش  ههام  تخادرپ 3  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

7914964166 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یتعیرش -  ناتسرامیب  رصان -  نابایخ  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336784-076  ، 33240481-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240481-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یکشزپنادند   یکشزپنادند مزاول   مزاول لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت  . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 177177
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هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لماک هعومجم  ) زاس نژیسکا  هاگتسد  رزویفید و  ددع   4 هارمه هب  تعاس  رب  مرگ  دیلوت 100 تیلباق  اب  روتارنژ  نوزوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000103 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.رزویفید زاس و  نژیسکا  هاگتسد  هارمه  هب  تعاس  رب  مرگ  دیلوت 100 تیلباق  اب  روتارنژ  نوزوا  لماک  هعومجم  - 

.دامرف لصاح  سامت  سامت 09184728142  هرامش  اب  ناروگ  سدنهم  اب  یلیمکت  تاحیضوت  تهج 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یربراب  تدوع و  هنیزه.دوشیم  الاک  تدوع  ببس  رادیرخ  تساوخرد  اب  الاک  تریاغم  هنوگ  ره.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم الاک  هدنشورف 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: 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

(( لماک لماک هعومجم   هعومجم )) زاس زاس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد وو   رزویفید   رزویفید ددع   ددع   44 هارمه هارمه هبهب   تعاس   تعاس ربرب   مرگ   مرگ 100100 دیلوت   دیلوت تیلباق   تیلباق اباب   روتارنژ   روتارنژ نوزوا   نوزوا ناونع : : ناونع 178178
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاد لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000060 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یمیش رسارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BIO-RAD هدنزاس عجرم   GEL GO لدم یهاگشیامزآ  لژ  ریوصت  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

GEL DOC یتراجت مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  -3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاد کاد لژلژ   ناونع : : ناونع 179179
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنالسبآ 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 

1101092880000618 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینابرق یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  رالآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 40  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبوچ  سنج  هداس  گنالسبآ  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/27 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

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 گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو

180180
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیربیو  - یچگدناب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000496 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 1 دادعت : 

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

هس باسح  هسوت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشابیم تسویپ  لیافرد  تساوخرد  تاصخشم  -) تسا ههام 

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تاصخشم  دادعت و  نوتالن  دنوس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000142 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیربیو لیربیو  - - یچگدناب یچگدناب ناونع : : ناونع 181181

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 182182
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 
ددرگ هعلاطم  طقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092177000004 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپنادند  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   T لدم  43x65x80 cm زیاس  ABS سنج یکشزپ  یلارت  الاک :  مان 

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

اسآ زمر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  زمر  هدنزاس  عجرم   MEDASA یتراجت مان  سنالوبمآ  دراکنارب   202x61x12 cm هقبط ود  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

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

راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   AIR MAX یتراجت مان   Lit 10 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  الاک  هدننک و  تکرش  دم  یا  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یناریا  یتسیاب  اهالاک  مامت 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربور  - نازابناج لپ  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850014-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850014-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABSABS سنج   سنج یکشزپ   یکشزپ یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 183183
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  دوش - هیارا  تمیق  لیاف  ساسارب  دشابیم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  ددع -  یلوسپک 45  روتاماگلامآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم 

1101093022000009 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

بط لمانیم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  جاع  یتراجت  مان   PT1-VS لدم ریغتم  رود  یکشزپنادند  یلوسپک  روتاماگلامآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

دکدک ناریا   ناریا دوش - - دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب تساوخرد   تساوخرد ددع -  -  ددع   4545 یلوسپک   یلوسپک روتاماگلامآ   روتاماگلامآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دش دهاوخ  مالعا  هدنرب  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  هیارا  تسیل  نیرتلماک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  وراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003995000226 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وپد نوتولورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   mg 500 زد یقیرزت  لوپمآ  لکش  یناسنا  یوراد  تآورپاک  نورتسژورپ  یسکوردیه  الاک :  مان 

نایسراپ ریاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  نادنز  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: 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

دشدش دهاوخ   دهاوخ مالعا   مالعا هدنرب   هدنرب هدننک   هدننک نیمات   نیمات طسوت   طسوت هدش   هدش هیارا   هیارا تسیل   تسیل نیرتلماک   نیرتلماک -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   وراد   وراد ناونع : : ناونع 185185
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.یتسد  خاروس  هس  موتامرد  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش 

1101093856002561 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   RIBBEL هدنزاس عجرم  یکشزپ   D107 یتسد موتامرد  دربراک  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/12 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 2   :: 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

هبهب 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.یتسد   رظنزا.یتسد خاروس   خاروس هسهس   موتامرد   موتامرد غیت   غیت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکچ با  اب  داعبا 60*130 هب  یرتسب  یاه  شخب  رد  فیثک  راک  قاتا  صوصخم  ییوشتس  کنیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000238 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناکچ با  اب  داعبا 60*130 هب  یرتسب  یاه  شخب  رد  فیثک  راک  قاتا  صوصخم  ییوشتس  کنیس  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیتسا اه  کنیس  سنج   / دوش یراذگراب  تسویپ  هب  تالا  ریشو  کنیس  سکع   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یلام  روما  لوسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / دشاب ناکچبا  اب  ییوش  تس  صوصخم  طقفو  دشاب  بوغرم 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: 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

ناکچ ناکچ بابا   اباب   130130 ** 6060 داعبا   داعبا هبهب   یرتسب   یرتسب یاه   یاه شخب   شخب ردرد   فیثک   فیثک راک   راک قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم ییوشتس   ییوشتس کنیس   کنیس ناونع : : ناونع 187187
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنادرم هنانز و  فرصم  رابکی  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ینامرد زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک  و  یمرگ ) 50) الاب ژامرگ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101092880000617 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   XL زیاس هالک  راولش و  زولب و  لماش  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنادرم  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تسد 500 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هاگن سوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   XL زیاس یرسور  راولش و  زولب و  لماش  لیرتساریغ  فرصمرابکی  هنانز  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تسد 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا 

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

زکرم زکرم هیدات   هیدات وو   رظن   رظن اباب   بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک وو   یمرگ ) ) یمرگ 5050 )) الاب الاب ژامرگ.ددرگ   ژامرگ.ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هنادرم   هنادرم وو   هنانز   هنانز فرصم   فرصم رابکی   رابکی سابل   سابل ناونع : : ناونع
.ینامرد .ینامرد

188188
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000628 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 
ددع 50 دادعت : 

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

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رکذ  تاحیضوت  تمسقرد  دنرب  عون  - ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RUI دنرب هدش  سرپ  کنارت  ابرامیب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000349 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
RUI دنرب هدش  سرپ  کنارت  ابرامیب  لباک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپروتکاف  شیپ.ههام  هیوست.ناتسرامیب 3 برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یصلاخ سدنهم   09153354035: سامت

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

RUIRUI دنرب دنرب هدش   هدش سرپ   سرپ کنارت   کنارت ابرامیب   ابرامیب لباک   لباک ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  یناریا  کی  هجرد  یتسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000139 زاین :  هرامش 

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهعرب  یرب  راب  هنیزه  هام  ود  هیوست  ددرگ  دیق  روتکاف  الاک  دنربو  ربمان  تالو  یس  را  یا  دک  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000080 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دم  یرت  ای  دیرو  دنرب   / imed زاجم یگدنیامنو  irc دک یاراد   / هام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ دنرب   دنرب دیق   دیق اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 191191

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000080 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 1 نیلوسنا فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دم  یرت  ای  دیرو  دنرب   / imed زاجم یگدنیامنو  irc دک یاراد   / هام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: 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

یروانف تاقیقحت و  تنواعم  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ندومن  درس  یارب  مویله  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092301000030 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نژیسکا  نایل  هدننک  هضرع  عجرم   LOA یتراجت مان   Lit 50 ردنلیس دصرد  مویله 99/999 زاگ  الاک :  مان 

ردنلیس 400 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد سانشراکدیئات  یمسر  روتکاف  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923052-031  ، 37923053-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36687898-031 :: 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

نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 193193

LitLit   5050 ردنلیس   ردنلیس دصرد   دصرد مویله  99/99999/999 مویله زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ )  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  ردنلیس ( دادعت 30  هب  یرتیل  نژیسکا 50  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  ردنلیس ( دادعت 30  هب  یدنوپ  نلیتسا 20  لوسپک 

1101092273000573 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک زاگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   lb 15 ردنلیس دصرد  صولخ 99/5 نلیتسا  عیام  زاگ  الاک :  مان 
ردنلیس 30 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ینذوم رغصا  هدننک  هضرع  عجرم   BAM12 لدم  Lit 50 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل دشاب  یم  یضرف  هطوبرم  اهدک ی  ناریا   - تسا هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   - دشاب یم  الاک  دیئاتو  تفایرد  هب  طونم  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنهدن  هئارا  ینف  هک  یتاداهنشیپ  هب   - دشاب درادناتسا  یهاوگ  یاراد   - ددرگ یرازگراب  یلامو  ینف  تسویپ  لیاف  ساسارب 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682255-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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

ردنلیس ردنلیس   3030 دادعت   دادعت هبهب   یدنوپ   یدنوپ   2020 نلیتسا   نلیتسا لوسپک   لوسپک ردنلیس   - - ردنلیس   3030 دادعت   دادعت هبهب   یرتیل   یرتیل   5050 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 195195

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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضف رد  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - دشاب یم  تکرش  هب  زاجم  دمیآ  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09148245007 یزاجم

1101093775000456 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007 یزاجم یاضف  رد  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هبالاک  - دشاب یم  تکرش  هب  زاجم  دمیآ  زوجم  یاراد  یاه  تکرش   :: 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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ 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 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش طقف  پاستاو 09148245007- قیرط  زا  طقف  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ههام - تخادرپ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  دمیآ  زوجم  یاراد  یاه 

1101093775000457 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم یاراد  یاه  تکرش  طقف  پاستاو 09148245007- قیرط  زا  طقف  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ههام - تخادرپ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  دمیآ 

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

هدش هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 196196

هدش هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) نیسح ماما  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 17 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یناریا  دم و  یآ  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092245000026 زاین :  هرامش 

سیره نیسح ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناحارج  خن  هدننک  هضرع  عجرم  زرچوس  سراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 2/0   PDS لدم بذج  لباق  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

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

سیره رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناریا  دم و  یآ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5391813455 یتسپ :  دک  سیره ،  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43433512-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43433512-041 :: 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

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم 09166720040 زایندروم   320 زیاس یت  یس  نشکناک  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000176 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
WUXI هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 320 یکشزپ  DSA-9 هفرط کی  هچیرد  اب  یوق  راشف  روتکناک  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO LTD
ددع 700 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بذج بذج لباق   لباق یحارج   یحارج هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 198198

یکشزپ یکشزپ   DSA-9DSA-9  هفرط هفرط کیکی   هچیرد   هچیرد اباب   یوق   یوق راشف   راشف روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 199199

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

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

زا 291 ھحفص 157 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cf3klaszlxyv4?user=73474&ntc=6132438
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132438?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvpld4ul7trha?user=73474&ntc=6132439
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132439?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا   . موتامرد غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002560 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  رادم  هدنزاس  عجرم  یکشزپ   D80 humeca یژراش موتامرد  دربراک  هخاروس  ود  هغیت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/12 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 2   :: 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

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  hd یکشزپ مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000081 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لآ هدیا  بط  نارگزیهجت  سیسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TREVO یتراجت مان  ینلیتا  یلپ  تکاپ   DPS 20 لدم یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

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

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  imed زاجم یگدنیامنو  irc دک یاراد   / هام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: 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

موتامرد موتامرد غیت   غیت ناونع : : ناونع 200200

hdhd  یکشزپ یکشزپ مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 20120 1
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش طقف  پاستاو 09148245007- قیرط  زا  طقف  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ههام - تخادرپ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  دمیآ  زوجم  یاراد  یاه 

1101093775000458 زاین :  هرامش 
باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم یاراد  یاه  تکرش  طقف  پاستاو 09148245007- قیرط  زا  طقف  یزادرپراک  اب  طابترا  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  ههام - تخادرپ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  دمیآ 

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

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا ( دک یلارت  ) ایحا یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000166 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شور شنیب  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   STERIS هدنزاس عجرم   TR601 دک یکشزپ  یلارت  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی تخادرپ  ---- هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  ----- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ  --- یناریا درادناتسا  ( دک یلارت  ) ایحا یلارت  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 202202

ایحا ایحا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 203203
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  رکیرتسا 1 دراگارود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000752 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BIEN AIR SURGERY SA یتراجت مان  لدم 001-1600879  باصعا  زغم و  یحارج  موتوینارک  لیرد و  ورکیم  هاگتسد  دراگ  تنمچتا  الاک :  مان 

بط ایاپ  نیپساک  یکشزپ  یسدنهم 
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  ددع  رکیرتسا 1 دراگارود   - 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

رکیرتسا رکیرتسا دراگارود   دراگارود ناونع : : ناونع 204204
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زقس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تکرش هدهعب  لاسرا  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  سکتال - روپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09188742868 رگداد

1101094135000148 زاین :  هرامش 
زقس هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت رذآ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  پیرگامرد  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   FPW لدم زیاس  یرف  زیاس  سکتال  روپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
سرا بط 

هبعج 300 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت تاحیضوت  هب  افطل  - دشابیم زکرم  نیا  زاین  دروم  مویدم  زیاس  هتسب  و 150  جرال -  زیاس  هتسب  رادقم 150  هب  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشتاب  - دامرف یراددوخ  ادج  دعوم  نیزا  رتمک  ای  یدقن  یراذگ  تمیق  زا  - دامرف

6681645749 یتسپ :  دک  زقس ،  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - سدق نادیم  - زقس ناتسدرک - زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36224444-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225155-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال روپ   روپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 205205
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.ینیب  تنلیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002562 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازبا زاس  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   BSA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هتسب   3x5 cm زیاس  S-20-010 لدم ینیب  یجراخ  تنیلپسا  لتآ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 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

زقس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868  - تکرش هدهعب  لاسرا  هنیزه  ههامکی -  تخادرپ   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   - NIV کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094135000149 زاین :  هرامش 

زقس هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  حارج  بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  هسانش 5437  دک  یددع  نتراک 20   Non-Vented روتالیتنو  NIV کسام الاک :  مان 

L زیاس  GALEMED CORPORATION
نتراک 10 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  ددع  دادعت 10  جرال  زیاس   NIV کسام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681645749 یتسپ :  دک  زقس ،  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - سدق نادیم  - زقس ناتسدرک - زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36224444-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225155-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیب ینیب تنلیپسا   تنلیپسا ناونع : : ناونع 206206

NIVNIV  کسام کسام ناونع : : ناونع 207207
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میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعب  هاگنامرد  لحمرد  لیوحتو  لمح  هنیزه.دشاب  هتشاد  ار  الاک  رادخیرات  دمیآدیاب  تکرش  تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هتسب )  ) الاک رادقمدحاو  دشاب  یم 

1101094461000049 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   20x25 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   25x30 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   DVB FILMS یتراجت مان  یددع  هتسب 125   35x43 cm لدم یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 
بط نایار  شزادرپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  لخاد  دیلوت  یالاک  تمیق  یناریا  دیلوت  ندوب  دوجوم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: 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

یژولویدار یژولویدار کشخ   کشخ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 208208
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنتسرف اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000365 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10  زیاس 14  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 1,200 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10  زیاس 16  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 1,200 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 50  زیاس 10  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 50  زیاس 12  یکشزپ  نشکاس  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 600 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52125230-0763  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: 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

نشکاس نشکاس دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 209209
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  نژیسکا  دنوس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000145 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
متاخ ناهوژپ  تیفیک  هدننک  هضرع  عجرم   KPK یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 180 زیاس لافطا  لاسگرزب و  هداس  لازان  دنوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم نژیسکا   نژیسکا دنوس   دنوس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 2 102 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  ، تسورکیم 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 

1101092880000619 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 
نتراک 10,000 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 30,000 دادعت : 
1401/10/27 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 مرس   مرس تستس   ،، تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب

2 112 1 1
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  نامسناپ  زاگ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000144 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوبهب ناهاپس  رادرمیلپ  موینیمولآ  هتسب  لیرتسا   10x10 cm یناتسرامیب هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد    - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ عاونا   عاونا 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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دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلاپ پورپ  طبار  یاراد ic،و  ،b9 تداعس روتینامرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000302 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا نامرد  دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   B9 لدم رتمیسکا  سلاپ  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

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

رازبا نامرد  دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   B9 لدم رتمیسکا  سلاپ  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

کی  ) دشاب هاتوک  لوط   ، هناگادج تروص  هب  هدافتسا  لباق   ، سلاپ پورپ  طبار  یاراد ic،و  ،b9 تداعس روتینامرتمیسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  irc دک یاراد   ، دشاب  imed تیاس رد  ، دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   ، ههام راهچ  تخادرپ  (، یرتم

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342000-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: 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

سلاپ سلاپ پورپ   پورپ طبار   طبار وو   ،، icic یاراد   یاراد ،،b9b9  تداعس تداعس روتینامرتمیسکا   روتینامرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ نودب  هنیاعم  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000304 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   L زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 15 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیفلد هدننک  هضرع  عجرم   LARA یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   S زیاس سکتال  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
اهاط بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   REMEDY یتراجت مان  یددع  نتراک 10   M زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 142 14
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000487 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99/8 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 23 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرگولیک رادقم 23000  هب  عیام  نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23923167

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . سیرالیتسا وکیف  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002566 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 1,000 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیام عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 2 152 15

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . سیرالیتسا سیرالیتسا وکیف   وکیف کپکپ   ناونع : : ناونع 2 162 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22/24/26 زیاس تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000082 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 24 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 22 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 26 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 2,000 دادعت : 

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

تلاصا بسچربو  imed زاجم یگدنیامن  دک ircو  یاراد   / هام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: 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

22/24/2622/24/26 زیاس زیاس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 2 172 17
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  cusal) 1  ) کینوسارتلوا روتاریپسآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000753 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یهاد  هدننک  هضرع  عجرم   STRYKER هدنزاس عجرم   Sonopet لدم باصعاو  زغم  یحارج  کینوسارتلوا  روتاریپسآ  تس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  cusal) 1  ) کینوسارتلوا روتاریپسآ  هاگتسد  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 6 یدقن  ریغ  دیرخ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع cusal)  1cusal)  1  ) ) کینوسارتلوا کینوسارتلوا روتاریپسآ   روتاریپسآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 182 18
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.ناوختسا  موم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002564 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   BBRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 1029754  یکشزپ  سکاو  نب  الاک :  مان 
ناریا

هتسب 600 دادعت : 
1401/11/12 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   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.ناوختسا   رظنزا.ناوختسا موم   موم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

2 192 19
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لگنآ 3000 دنور  یدیابراک  زرف  ددع - تخادرپ 8000 شارت و  نیبروت  هساملا  زرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093022000010 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یاه هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان   C1 لدم زیاس 018  درگ  رس   RA low speed دیابراک نتسگنت  لگنآ  راد  رایش  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ناواکزیت یساملا 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یاه هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواک  زیت  یتراجت  مان  لدم 835  زیاس 008  هاتوک  روشیف  رس  شارت  صوصخم  یساملا  نیبروت  یکشزپنادند  زرف  الاک :  مان 

ناواکزیت یساملا 
ددع 8,000 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع 30003000 لگنآ   لگنآ دنور   دنور یدیابراک   یدیابراک زرف   زرف ددع - - ددع 80008000 تخادرپ   تخادرپ وو   شارت   شارت نیبروت   نیبروت هساملا   هساملا زرف   زرف ناونع : : ناونع 220220

هنزو هنزو -- یکیتسالپ یکیتسالپ کنیع   کنیع یسدع   یسدع یبابح - - یبابح   LEDLED  پمال پمال یهاگراک - - یهاگراک شکشک   طخطخ   یراکنیشام - - یراکنیشام   lapping and polishinglapping and polishing  هراک هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
GMGM  ویتوموکل ویتوموکل روتوم   روتوم کماداب   کماداب لیم   لیم لداعت   لداعت هعطق   هعطق

22 122 1
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تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  تالآ  رازبا  اضاقت 3067810363  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001087 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم   PETER WOLTERS یتراجت مان   3R600 لدم تازلف  یراکنیشام   lapping and polishing هراک دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
نامدار

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   HANS یتراجت مان  لدم 40-901   cm 100 لوط لیتسا  سلنتسا  یهاگراک  شک  طخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ییاوقم 1 هبعج   SL-SBF15D لدم  V 220 ژاتلو  W 15 ناوت یباتهم   E27 چیپرس دوخرس و  تسالاب  اب  تام  هشیش  میقتسم   A67 یبابح  LED پمال الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم  یددع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   CREASKY OPTICAL یتراجت مان   HMC EMI W 400 1.56 لدم هرامش 1/56  یکیتسالپ  کنیع  یسدع  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

کیرتکلا لزید  ایحا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   GM ویتوموکل روتوم  کماداب  لیم  لداعت  هعطق  هنزو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوتاب  دشاب ، زکرم  دات  دروم  تیفیک  رظنزا.لارودیپا  تس  ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002565 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیرگآ رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PAJUNK هدنزاس عجرم  یتس  نتراک 10  لدم 51-0331152  یشوهیب  لارودیپا  تس  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/11/12 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

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   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.لارودیپا   رظنزا.لارودیپا تستس   ینیم   ینیم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

222222
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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا ینوناق  تادنتسم  هیلک  هدش  باختنا  هنومن  ناونع  هبدک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشماب  یرواکیر  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  هناماسردودوشرپ  تکرش  طسوت  ینف  تاصخشمدشابیم 

1101092386000028 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  زابکاخ  یکشزپ  عیانص  یتراجت  مان  لدم 1220  یزلف  سنج  یرواکیر  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ لباق  یراکزور  15 یط یمسرروتکافوالاک  لاسراو  هدنرب  مالعاو  هطوبرم  سانشراک  دیئات  والاک  ینف  تاصخشم  یسرربزا  سپ  الاک  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدشدیلوت  یناریاو  یلخاددنربزا  قوف  یالاکدشابیمالاک  هدنشورف  هدهع  هب  کینیلک  برداتالاک  لقنو  لمح  هنیزهدشابیم 

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

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا ینوناق   ینوناق تادنتسم   تادنتسم هیلک   هیلک هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن ناونع   ناونع هبدک   هبدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشماب   تاصخشماب یرواکیر   یرواکیر تخت   تخت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماسردودوشرپ   هناماسردودوشرپ تکرش   تکرش طسوت   طسوت ینف   ینف تاصخشمدشابیم   تاصخشمدشابیم

223223
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یردیح دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم نیا  زاین  دروم  یاه  گرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000016 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  انیم  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 2/5 یقیرزت یا  هکت  هس  پیلسا  رئول  گنرس  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  انیم  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 10 یقیرزت یا  هکت  هس  پیلسا  رئول  گنرس  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  انیم  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 5 یقیرزت یا  هکت  هس  کال  رئول  گنرس  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رخاف تعنص  راپسب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  املح  یتراجت  مان   cc 1 تیفرظ هچراپکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 12,000 دادعت : 

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

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نسحروپ  مناخ  اب 09126901559  یرادا  میات  رد  افطل 

دشاب یم  یمازلا  یگدننک  عیزوت  ای  یگدننک و  دیلوت  رب  ینبم  ربتعم   IMED نتشاد
هدنش  ورف  اب  لاسرا 

هزور رثکادح 15  الاک  دات  لیوحتزا و  سپ  تخادرپ 

1134935413 یتسپ :  دک  مرکاریما ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول -  لفون  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: 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

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cccc   2 /52/5 یقیرزت   یقیرزت یایا   هکت   هکت هسهس   پیلسا   پیلسا رئول   رئول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 224224

gg  2323  یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا یکشزپ -  -  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 225225
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تساوخرد قبط  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000128 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
وراد کوان  هدننک  هضرع  عجرم   WEBEST یتراجت مان  یددع  هبعج 100   g 23 یکشزپ فرصم  رابکی  نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

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

گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 10 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 5 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
نتراک 27 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 16 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 18 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 20 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 14 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 24 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
روشک  VITROMED HEALTHCARE هدنزاس عجرم   VITROMED+PUR یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب   g 22 زیاس یکشزپ  ناتروی  یلپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

وراد شون  ناوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس 
ددع 1,500 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههام  هس  الاک  لیوحتزا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامتدازندمحم  یاقآ  هرامشاب 09183347002  ییامنهار  هبزاین  تروصد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: 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
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنر لباترپ  وکا  / ونوس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000313 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GE MEDICAL SYSTEMS CO LTD یتراجت مان   LOGIQ e لدم یکشزپ  یفارگونوس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یکشزپ یسدنهم  دات  - هنومن دکناریا  - یناریا - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- زور یگدنیامن  دمیا و  - تسویپ تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ههام تخادرپ 3  - یزادنا هار  بصن و  - لحم رد  لیوحت  - یگنر لباترپ  وکا  / ونوس هاگتسد 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تخادرپ  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( BODY SEAT  ) هرامش 0140280 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تروص 

1101093985008366 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان   ERG 911 BP/SEAT لدم یلدنص  رتموگرا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148796-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنر یگنر لباترپ   لباترپ وکا   وکا // ونوس ونوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 226226

یلدنص یلدنص رتموگرا   رتموگرا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000489 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99/8 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 23,000 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرگولیک رادقم 23000  هب  عیام  نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23923167

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  دمآ  تسیل  دنشاب و  دوجوم  دمآ  هناماس  رد  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000059 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 3  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 

یهیقف
یطوق 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیام عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 228228

نادند نادند یگدیسوپ   یگدیسوپ میمرت   میمرت دربراک   دربراک یدحاو   یدحاو سکولانیس  33   سکولانیس لدم   لدم یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 229229
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000488 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99/8 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 23,000 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرگولیک رادقم 23000  هب  عیام  نژیسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23923167

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیدمیاس  mri هاگتسد  rx درب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000236 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   SCIMEDIX یتراجت مان  یآ  رآ  ما  هاگتسد  فا  رآ  جوم  دربراک   53030001V05 درب الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیام عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 230230

سکیدمیاس سکیدمیاس   mrimri هاگتسد   هاگتسد   rxrx  درب درب ناونع : : ناونع 231231

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازاون ییاسانش  تس  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 

1101092880000621 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  دازون  ییاسانش  تس  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

1401/10/28 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

دازاون دازاون ییاسانش   ییاسانش تستس   ناونع : : ناونع 232232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دشابیم - یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  مرگ -  پویت 600 کت  تیزوپماک  مرگ -  پویت 3200 کت  تیزوپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101093022000011 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

امه یالاک  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DC HYBRIDFILL یتراجت مان  یگنرس  ییاوقم 1  هبعج   HYBRIDFILL لدم گنر  کت  یریمخ   A2 تیزوپماک الاک :  مان 
ددع 3,200 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BISICO یتراجت مان   g 2 گنرس یکشزپنادند   A2 ولف لیف  ونان  تیزوپماک  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

مرگ مرگ 600600 پویت   پویت کتکت   تیزوپماک   تیزوپماک مرگ -  -  مرگ 32003200 پویت   پویت کتکت   تیزوپماک   تیزوپماک ناونع : : ناونع 233233

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون دنب  مشچ  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 

1101092880000620 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  یددع  ییاوقم 88  هبعج  فرصمرابکی  دازون  دنب  مشچ  الاک :  مان 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/27 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

دازون دازون دنب   دنب مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 234234

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  نامسناپ  یشک و  دناب  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000143 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بیبط یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  لامش  زبس  زاگ  دناب و  هدنزاس  عجرم  رازفا  ابص 
لور 1 دادعت : 

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

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامسناپ نامسناپ وو   یشک   یشک دناب   دناب عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 235235

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچوک زیاسو  هتسب  گرزبزیاس 350 هتسب و  طسوتم 400  یاهزیاس  رد   ، ردوپ نودب  سکتال  یاهشکتسد   ، تساوخرد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب 09165104033 300

1101096039000176 زاین :  هرامش 
یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هیوپ هدننک  هضرع  عجرم   PALMFLEX PWD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج   M زیاس سکتال  سنج  ردوپ  نودب  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
نایناریا دیما  تراجت 

هبعج 1,050 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  تسویپ  مئامض  هب  افطل   :: 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

ردوپ ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال یاهشکتسد   یاهشکتسد ناونع : : ناونع 236236

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف و  شیپ  تسیابیم  تساوخرد  مالقا  یمامت.دشابیم  ناقلاط  رد  سانجا  لیوحت  لحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم سانجا  لیوحت  نامز  زا  ههام  هس  تروص  هب 

1101091327000017 زاین :  هرامش 
ناقلاط نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

شیپ تسیابیم  تساوخرد  مالقا  یمامت.دشابیم  ناقلاط  رد  سانجا  لیوحت  لحم.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09123677994  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم سانجا  لیوحت  نامز  زا  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف و 

3369116865 یتسپ :  دک  ناقلاط ،  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  ناقلاط ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44724340-026  ، 44726065-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44726064-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع زیاس 25 5000 نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000426 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نشکاس  هلول  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   55 راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ پیلسا   پیلسا رول   رول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 237237

ددع ددع 50005000   2525 زیاس   زیاس نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 238238
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوژنآ 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 

1101092880000622 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 22 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 24 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اپوس ) ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدنزاس  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   g 20 زیاس یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 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 تکوژنآ   تکوژنآ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت

239239
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  / تسویپ تسیل  قبط  باصعا  زغم و  یحارج  لامعا  تهج  یفرصم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000585 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ماسرآ  کیناکمورتکلا  شوه  ارف  هدنزاس  عجرم  اموهنآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   MAHUT لدم یحارج  هنیس  لور  هدنهد  نشیزوپ  الاک :  مان 

ماسرآ کیناکمورتکلا  شوه  ارف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا   IRC روتکاف و شیپ  - ههام هیسن و 3  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  هار  هس  ( نودلاش ) تقوم زیلایدومه  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001531 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CS-12123-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 3  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 100 دادعت : 

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

تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا // تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط باصعا   باصعا وو   زغم   زغم یحارج   یحارج لامعا   لامعا تهج   تهج یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 240240

ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هار   هار هسهس   (( نودلاش نودلاش )) تقوم تقوم زیلایدومه   زیلایدومه رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 241241
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  2 دادعت  Portico یوات قورع  یعونصم  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001533 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ST. JUDE MEDICAL(ABBOTT  ) یتراجت مان   PRT-XX لدم  Portico یوات یقورع  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1   Portico یوات قورع  یعونصم  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001534 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ST. JUDE MEDICAL(ABBOTT  ) یتراجت مان   PRT-XX لدم  Portico یوات یقورع  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 دادعت دادعت   PorticoPortico یوات یوات قورع   قورع یعونصم   یعونصم هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 242242

ددع ددع   11 دادعت   دادعت   PorticoPortico یوات یوات قورع   قورع یعونصم   یعونصم هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 243243

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  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 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تنیمل  ناپسا  سنج  فرصم  رابکی  بآ  دض  یتختور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000172 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   120x220 cm زیاس رادشک  حرط  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  یتختور  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  امتح  شورف  سانشراک  هارمه  هرامش  دش  دهاوخ  ذخا  هنومن  هناماس  دات  زا  لبق  زکرم و  رابنا  برد  لیوحت  هام  ادودح 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1   Portico یوات قورع  یعونصم  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001535 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ST. JUDE MEDICAL(ABBOTT  ) یتراجت مان   PRT-XX لدم  Portico یوات یقورع  یعونصم  هچیرد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تنیمل   تنیمل ناپسا   ناپسا سنج   سنج فرصم   فرصم رابکی   رابکی بآبآ   دضدض   یتختور   یتختور ناونع : : ناونع 244244

ددع ددع   11 دادعت   دادعت   PorticoPortico  یوات یوات قورع   قورع یعونصم   یعونصم هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 245245

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 500   BMW یتسالپویژنآ ریاویاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001530 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  ددع - یمیس 45  یب  رویک  تیال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093022000014 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نامرد  کین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WOODPECKER هدنزاس عجرم   LED-H لدم یکشزپنادند  رویک  تیال  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

ددع ددع   500500 دادعت   دادعت   BMWBMW یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ ریاویاگ   ریاویاگ ناونع : : ناونع 246246

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشابیم -  -  دشابیم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب تساوخرد   تساوخرد ددع - - ددع   4545 یمیس   یمیس یبیب   رویک   رویک تیال   تیال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 247247

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.ههام   4 تخادرپ هوحن  دشابیم  زاین  دروم  B.P.I کرامدشابیم تسویپ  تسیل  15و20 زیاس لیربیو  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هارمه  هب 
1101091407000178 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 84 دادعت : 

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

09166720040 هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام   44 تخادرپ تخادرپ هوحن   هوحن دشابیم   دشابیم زاین   زاین دروم   دروم B.P.IB.P.I کرامدشابیم   کرامدشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل 2020 وو 1515 زیاس زیاس لیربیو   لیربیو هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا یسیس   رارا   یایا   دکدک   هارمه   هارمه

248248
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوریا 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 

1101092880000623 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 1  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/28 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 یوریا   یوریا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . هرامش 4 نیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002572 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دپوترا ارتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارتآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AT-240 لدم  mm 240 زیاس لیتسا   mm 4 رطق اب  نمنیاتشا  یدپوترا  نیپ  الاک :  مان 

هیمورا
ددع 50 دادعت : 

1401/11/12 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . 44 هرامش   هرامش نیپ   نیپ ناونع : : ناونع 250250
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3000 یمرگ )  38  ) رد 230 زیاس 120  رادشک  یناتسرامیب  تنمالف  فرصم  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع فرصم 5000  رابکی  یشلاب  ور 

1201030084000772 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ددع  3000 یمرگ )  38  ) رد 230 زیاس 120  رادشک  یناتسرامیب  تنمالف  فرصم  رابکی  هفحلم  - 
ددع فرصم 5000  رابکی  یشلاب  ور 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
تساوخرد  1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد ددرگیم  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  یتالم  اعم  یلام  همان  نا  هدام 97  قباطم  ههام  شش  یدقن  ریغ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب 

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 فرصم   فرصم رابکی   رابکی یشلاب   یشلاب ورور   ددع   ددع   30003000 یمرگ ) ) یمرگ   3838  ) ) 230230 ردرد     12 0120 زیاس   زیاس رادشک   رادشک یناتسرامیب   یناتسرامیب تنمالف   تنمالف فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 251251
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل تسچ  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 

1101092880000624 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/28 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

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 دیل   دیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو

252252

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

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

زا 291 ھحفص 198 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b6kjxmjykyw94?user=73474&ntc=6132865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132865?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  هدش و  هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یکشزپ  بسچ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000147 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 50   6x8 cm زیاس یکشزپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   هنیزه   هنیزه وو   هدش   هدش هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یکشزپ   یکشزپ بسچ   بسچ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 253253
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ گنال  هداس و  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000112 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سوت مهرم  قرش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 10   40x50 cm داعبا گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

بیبح هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  زاگ  دناب و  لیفوردیه و  هبنپ  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یتوهام

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

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمر  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ گنال   گنال وو   هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 254254
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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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس هاجنپودص  جکرس 0/035 یژولوروا  ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000988 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BIOTEQUE CORPORATION هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان   GW-J-035-150 لدم  cm 150 زیاس یژولوروا  ریاودیاگ  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
ددع 300 دادعت : 

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

خساپ رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس هاجنپودص   هاجنپودص 0/0350/035 جکرس   جکرس یژولوروا   یژولوروا ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 255255
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات لمح  هنیزه  .ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ههام  تخادرپزاب 2   . okmed دنرب روتارفرپ  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم 

1101091057000548 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   PERFORATOR NLO-11.14-3.0 لدم  mm 11/14 رطق گنز  دض  لیتسا  سنج  باصعا  زغم و  یحارج  هتمرس  الاک :  مان 
امزآ ادیو  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   EMD MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   EMD یتراجت مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  .ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ههام  تخادرپزاب 2   . okmed دنرب روتارفرپ  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

اتات لمح   لمح هنیزه   هنیزه .ددرگ   .ددرگ تسویپ   تسویپ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام   22 تخادرپزاب   تخادرپزاب  .  . okmedokmed  دنرب دنرب روتارفرپ   روتارفرپ ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   دصقم   دصقم

256256
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دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسام لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000497 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 200 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 200 دادعت : 

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

یناریا رظن  دروم  الاک  امتح  ) تسا ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب  imed تبثو یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشم  الاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ( دشاب

6591146511 یتسپ :  دک  نایدارمیلع ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  زابناج  نادیم  هاپس  راولب  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33217071-081  ، 3217070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسام کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 257257
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  یکشزپ  تازیهجت  یرادربریوصت و  یاه  هاگتسد  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001155 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  یکشزپ  تازیهجت  یرادربریوصت و  یاه  هاگتسد  یفیک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34456876-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک تشادهب  زکرم   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هدافتسا  دروم  خن 20  هیال  ود  زاگنال 40*50  زاگ  ددع  دیرخ 5000  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000175 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  متفه  بط  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   40x50 cm داعبا یکشزپ  لیرتسا  هرمن 20  خن  اب  کورچ  هیال  ود  زاگنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نیوزق متفه  بط  فرصمرابکی  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت 
هتسب 5,000 دادعت : 

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

تبث روتکاف  رد  دشاب و   IRC یاراد یرادا  یاهزور  لبق 12  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  یمازلا   imed یمازلا یمسر  روتکاف  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یور  رب  الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  الاک  دوش 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: 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

زاوها زاوها تفن   تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت وو   یرادربریوصت   یرادربریوصت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 258258

ناتسرامیب ناتسرامیب هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم   2 020 خنخن   هیال   هیال ودود     5050 ** 4040 زاگنال   زاگنال زاگ   زاگ ددع   ددع   50005000 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 259259

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 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   ، زیلاید هار  ود  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002573 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CV-12122-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 200 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx20 cm 12 زیاس  CV-15122-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 200 دادعت : 

1401/11/12 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  ، ، زیلاید زیلاید هار   هار ودود   رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 260260
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یلوف  دنوس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000148 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 14  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یلوف   یلوف دنوس   دنوس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 261261
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابق رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - تسویپ تسیل  قبط  سپیچ  لونارگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس  میظنت 

1101094336000587 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ زیهجت  اویه  هدننک  هضرع  عجرم   WILTROM یتراجت مان   cc 20 ییاوقم هبعج   Bicera لدم یردوپ  لکش  ناوختسا  یدپوترا  تفارگ  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 3  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابق لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سپیچ   سپیچ لونارگ   لونارگ ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت

262262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دسج رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.ینامرد  زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

.تسا
1101092880000627 زاین :  هرامش 

ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بط  دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یددع  ینوفلس 1  هتسب   220x80 cm زیاس دناب  ناپسا  سنج  لاسگرزب  دسج  رواک  الاک :  مان 

بط دنز  تاجوسنم  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.ینامرد   لیوحت.ینامرد زکرم   زکرم هیدات   هیدات وو   رظن   رظن اباب   بسانم   بسانم تیفیک.ددرگ   تیفیک.ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دسج   دسج رواک   رواک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا ههام   ههام   55 رابتعا   رابتعا نیمات   نیمات تروصرد   تروصرد هیوست.دشابیم   هیوست.دشابیم

263263

یدپوترا یدپوترا کالپ   کالپ وو   چیپ   چیپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 264264
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 . تسویپ تسیل  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ) یدپوترا کالپ  چیپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000312 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
mm 32 لوط  mm 4/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدپوترا  لاکیتروک  چیپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رازبا هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  یددع  کپیو 1  هتسب   mm 35 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  هوزر  مین   mm 4/0 سولسنک چیپ  الاک :  مان 
ایسآ هوسا  یکشزپ 

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

ایسآ هوسا  یکشزپ  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OSVEH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 2/5 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  زناش  چیپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ماف اکینرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  فافش  فافل  یدنب  هتسب  عون  لدم 106024028   mm 280 زیاس لیتسا   mm 4/0 رطق اب  رنشیرک  یدپوترا  ریاو  الاک :  مان 

دنرپ
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنس  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  خاروس 10  دادعت   mm 122 زیاس یدپوترا   DCP کالپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنس  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  خاروس 6  دادعت   mm 74 زیاس یدپوترا   DCP کالپ الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
mm 18 لوط  mm 3/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدپوترا  برض  دوخ  لاکیتروک  چیپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

mm 14 لوط  mm 3/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدپوترا  برض  دوخ  لاکیتروک  چیپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
mm 30 لوط  mm 3/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدپوترا  برض  دوخ  لاکیتروک  چیپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

mm 26 لوط  mm 4/5 رطق کاکرا  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدپوترا  لاکیتروک  چیپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.ددرگ مالعا  تسویپ  لودج  یاه  متیآ  قبط  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  ددع  لداعم 100/000  یددع  50 هبعج گنر 2000  دیفس  راد  دنب  هیال  یحارج 3  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اینرهپس 09163433778 سدنهم 
1101001105003040 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HANI لدم  9/5x17/3 cm زیاس نولب  تلم  هچراپ  یلخاد  هیال  اب  دناب  ناپسا  سنج  کینوسارتلا  رادرنف  فرصم  رابکی  هیال  هس  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

اکینرد یفرصم  تازیهجت  زارهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرد  یفرصم  تازیهجت  زارهم  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج 
هبعج 2,000 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  یناریا و  کی  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد دنب   دنب هیال   هیال یحارج  33   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 265265
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا تکسب  لانیاپسا -  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000113 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 24  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 25  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
روشک  ROCAMED هدنزاس عجرم   ROCAMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   fr 4 زیاس فرصم  رابکی  یژولوروا  تکسب  تس  الاک :  مان 

نیون مایتلا  ریسکا  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هبعج 20 دادعت : 

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

دشاب یم  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوروا یژولوروا تکسب   تکسب لانیاپسا -  -  لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 266266
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ههام  تخادرپزاب 4   ، ددع  3 نماد ) هقیلج و  ، دنبدوریت  ) نورپا لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه.ددرگ 

1101091057000547 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

عجرم  PRIMAX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 224012   L زیاس یکشزپ  یرادربریوصت  صوصخم  یبرس  نماد  هقیلج و  شوپور و  ظافح  الاک :  مان 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه.ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ.ههام  تخادرپزاب 4   ، ددع  3 نماد ) هقیلج و  ، دنبدوریت  ) نورپا لماک  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000314 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 18,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09124922696- دوشیمن تخادرپ  ولیک  یالاب 18000  نزو  - هدوزفا شزرا  نودب  - ههام تخادرپ 2  - راد پمپ  رکنات  اب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

(( نماد نماد وو   هقیلج   هقیلج ،، دنبدوریت دنبدوریت  ) ) نورپا نورپا لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 267267

عیام عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 268268
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  رتتاک . گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002575 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Alviguide Blue+ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  JL 4.0 لارومف رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 
هیکرت هدنزاس  روشک   ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN VE DIS TICARET A.S هدنزاس عجرم   ALVISION یتراجت مان   GUIDING CATHETER

زارف هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 10 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
Alviguide Blue+ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   6F زیاس  LES 3.5 رتتاک گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

هیکرت هدنزاس  روشک   ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN VE DIS TICARET A.S هدنزاس عجرم   ALVISION یتراجت مان   GUIDING CATHETER
مج بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم 

هبعج 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

CONCIERGE EXELLENCE یتراجت مان   CONCIERGE لدم ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   7F زیاس  JL3.5 یتسالپویژنآ رتتاک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 
رتسگ مج  بط  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  لاکیدم  تیرم  هدنزاس  عجرم   GUIDING CATHETER

هبعج 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب .. رتتاک   رتتاک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 269269
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دشابیم - یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  مرگ -  400 یرون ) لاکیاد  رویک (  تیال  هرفح  رنیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093022000015 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  نب  اورم  سیدرپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   g 1/5 هدش رپ  گنرس  ییاوقم 1  هبعج   dycal لدم یکشزپنادند  رنیال  الاک :  مان 

دمراف نب  اورم 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

(( یرون یرون لاکیاد   لاکیاد رویک (  (  رویک تیال   تیال هرفح   هرفح رنیال   رنیال ناونع : : ناونع 270270
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد شک  هفحلم  ( ددع  5000) زادنا ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ینامرد زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک  و  یمرگ )  50) الاب ژامرگ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101092880000625 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اسرپ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب  یدنب  هتسب  عون   60x90 cm زیاس هیال 15700  هس  بآ  دض  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 
سراپ بط 

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یزار بط  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب   120x220 cm زیاس یناتسرامیب  رادشک  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

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

دشابیم و هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا 

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

راد راد شکشک   هفحلم   هفحلم (( ددع ددع   50005000 )) زادنا زادنا ریز   ریز ناونع : : ناونع 271271
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هناب ینامرد  زکرم   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  القا  حرش  - یکشزپنادند یفرصم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000056 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط سیت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیتکلفر  لاسروینوی  تیزوپماک  یتراجت  مان   g 4 ییاوقم هبعج   SRTYS-A3.5 دک یکشزپنادند  تیزوپماک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: 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

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 272272
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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 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف  کال ( نیراپه  دنب  رفص   // پویت 25 نشکاس   // یجنران  ، زبس نوتالن  دنوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000313 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تمالس اتیب  هدنزاس  عجرم  سنرتب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   CH 25 زیاس  ST-Blue25 لدم یکشزپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 

ایرپ تمالس  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  ایرپ 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
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 3,200 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.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

کالکال نیراپه   نیراپه دنب   دنب رفص   رفص  / / نوتالن نوتالن دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 273273
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

500 یلکلا هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1000 یس یس  20 گنرس
100 یس یس  50 گنرس

ددع 1500 روتاگیرا
10000 مرس تس 

3000 ژاواگ گنرس 
5000 تکویژنآ بسچ 

100 نوخ تس 
1201090106000202 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یارادودسرب  زکرم  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  دات  هب  دیاب  سانجا  هیلک  - 

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

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

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تستس   تکویژنآ -  -  تکویژنآ بسچ   بسچ ژاواگ -  -  ژاواگ گنرس   گنرس مرس -  -  مرس تستس   روتاگیرا -  -  روتاگیرا گنرس -  -  گنرس یلکلا -  -  یلکلا هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 274274
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب مرگ  رامیب  فرصم  رابکی  راولش  الک و  ناگ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000171 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دمراف  نامرد  سوتول  هدنزاس  عجرم   XL زیاس دناب  ناپسا  سنج  فرصم  رابکی  راولش  هالک و  ناگ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

دمراف نامرد  سوتول 
تس 3,000 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ادودح 6  تخادرپ  زکرم  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . فاک نودب  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002571 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/12 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

الاب الاب مرگ   مرگ رامیب   رامیب فرصم   فرصم رابکی   رابکی راولش   راولش وو   الکالک   وو   ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 275275

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . فاک فاک نودب   نودب هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 276276
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفک رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.ینامرد  زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

.تسا
1101092880000628 زاین :  هرامش 

ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یددع  ینولیان 40  هتسب  دک 4652  زیاس  یرف  زیاس  یکشزپ  دربراک  یگنر  بآ  دض  شفک  رواک  الاک :  مان 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

شفک شفک رواک   رواک ناونع : : ناونع 277277

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبس یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000900 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  250 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبس کبس یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 278278
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  ددع - یدحاوود 5000 یلوسپک  ماگلامآ  ددع - یدحاو 3000 کی  یلوسپک  ماگلامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101093022000013 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 1  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 
یهیقف

یطوق 3,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رتکد دیهش  هدنزاس  عجرم   g 264 نزو یددع  ییوشک 50  یکیتسالپ  یطوق  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  یدحاو  سکولانیس 2  لدم  یلوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 
یهیقف

یطوق 5,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

دشابیم دشابیم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب تساوخرد   تساوخرد ددع - - ددع 50005000 یدحاوود   یدحاوود یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ددع - - ددع 30003000 یدحاو   یدحاو کیکی   یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

279279
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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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح تروصب  ناتسرامیب  لارتناس  نشکاس  متسیس  یبط و  یاهزاگ  یرادهگن  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گرب  قبط 

1101030292001001 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط یمجح   یمجح تروصب   تروصب ناتسرامیب   ناتسرامیب لارتناس   لارتناس نشکاس   نشکاس متسیس   متسیس وو   یبط   یبط یاهزاگ   یاهزاگ یرادهگن   یرادهگن ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 280280
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هلپ 5  کت  تخت  رانک  هلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هلپ 4  ود  تخت  رانک  هلپ 

1101090020000167 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناخیلع و یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم  کیرش  یناخیلع و  یکشزپ  تازیهجت  ینماضت  هدنزاس  عجرم   ALP 20 لدم تخت  رانک  هلپ  الاک :  مان 
کیرش

ددع 9 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 --- هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  --- یناریا ددع  هلپ 4  ود  تخت  رانک  هلپ  ددع و  هلپ 5  کت  تخت  رانک  هلپ  تساوخ  رد  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخت تخت رانک   رانک هلپ   هلپ ناونع : : ناونع 281281
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی ینهد  کسام  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکتال شکتسد  -2

فرصمرابکی هالک  -3
فرصم رابکی  دیفس  شوپور  -4

1101001609003463 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ییاوقم  هبعج  هیال  هس  فرصمرابکی  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ددع 4,500 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی دیفس   دیفس شوپور   شوپور -- فرصمرابکی  44 فرصمرابکی هالک   هالک -- سکتال  33 سکتال شکتسد   شکتسد -- 22 فرصمرابکی   فرصمرابکی ینهد   ینهد کسام   کسام -- 11 ناونع : : ناونع 282282
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رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  هدش و  هداد  تدوع  داریا  تروصرد  تسویپ - تسیل  اب  قباطم  تکویژنا  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000146 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یکشزپ  نارگزیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CATHULA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 14  یکشزپ  دربراک  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

ایوپ
هبعج 1 دادعت : 

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

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  راد  رمیات  هپمال  لیتسا 4 هندب  یناتسرامیب   UV لباترپ هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000117 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یهوکش  اضریلع  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   Moonlight -UVH-24 لدم یناتسرامیب   UV لباترپ هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد  الاک :  مان 

یهوکش اضریلع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  راد  رمیات  هپمال  لیتسا 4 هندب  یناتسرامیب   UV لباترپ هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   هنیزه   هنیزه وو   هدش   هدش هداد   هداد تدوع   تدوع داریا   داریا تروصرد   تروصرد تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تکویژنا   تکویژنا عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 283283

یناتسرامیب یناتسرامیب   UVUV  لباترپ لباترپ هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 284284

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یچیپ  عون  زا  هکت  هس   ) یس یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000077 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 10 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 285285

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یچیپ  هکت  هس   ) یس یس  گنرس 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000078 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دبیم زاس  افش  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   cc 5 لدم فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 27,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 ههام تخادرپ 12 نامز  -3 دش دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 2- روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ( رگراک سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261230( دیناوت  یم  لاوس  هنوگره  تروص  رد  -6 دمیا هناماس  رد  تبث  تکرش  هدنشورف 5- هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیس یسیس   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 286286

نزوس نزوس وو   خنخن   دربراک   دربراک   2 /02/0 نولیان   نولیان خنخن   عون   عون هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع 287287

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب امتح  اپوس  دنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003435 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 2/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 

ددع 720 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

بط روه  هدننک  هضرع  عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 5/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 72 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 4,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دک راکشآ  وترپ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ATRAMAT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج  زیاس 0-2  یحارج  لیرکیو  دنار  هیخب  خن  الاک :  مان 
SG40302-75
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 25-4/0 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 26-3/0 زیاس یحارج  دربراک  دنار  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خن ددع  1000 دادعتدنار لیرکیو 2/0 خن  ددع  دادعتدنار 4000 لیرکیو 1  خن  ددع  72 دادعت دنار  5/0 نولیان خنوددع  720 دادعتدنار  2/0 نولیان خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرشاب لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  اپوس  دنربدشاب  هتشاد  IRC دک ددع  500 دادعت 3/0 دنار لیرکیو  خن  ددع  300 دادعت 4/0 دنار لیرکیو 

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000070 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نژیو ایسآ  ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  ریرح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هبعج 100  هداس  لدم   M زیاس ردوپ  نودب  یبط  سکتال  شکتسد  الاک :  مان 

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

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لخاد دیلوت 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
تسیمازلا تاکرادت  هناماسرد  هطوبرم  دنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1401 دنفسا تخادرپ 25 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 288288
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000625 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x30 mm زیاس  resolute ییوراد یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 390 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتساوخرد  یاه  زیاس  .زکرم / هتشذگ  تاونس  قبط  هیوست  .تسا / یمازلا   irc یاه دک  یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشاب / یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تسویپ

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  رچوس . روکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002570 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناتسبط هدننک  هضرع  عجرم   TEXTILE HI TEC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 5 زیاس  AVRE لدم مویناتیت  سنج  یدپوترا  روچوس  روکنا  الاک :  مان 

رتسگ
ددع 30 دادعت : 

1401/11/12 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 3   :: 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

ییوراد ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 289289

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت .. رچوس   رچوس روکنا   روکنا ناونع : : ناونع 290290
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دزی رگراک  یادهش  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افش رهوگ  نبرک  ساملا  تنتسا 28×4/8 و28×4  یج  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090634000113 زاین :  هرامش 

دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4/8  هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  دربراک  نبرک  ساملا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس 4  هناثم  هب  هیلک  یعفد  داوم  هیلخت  تهج  دربراک  نبرک  ساملا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت 
ددع 50 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  نتشاد 

تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250060-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: 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

افش افش رهوگ   رهوگ نبرک   نبرک ساملا   ساملا   44×× 2828 وو   4/84/8 ×× 2828 تنتسا   تنتسا یجیج   لبد   لبد ناونع : : ناونع 291291
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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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هغیت 0- پمال ، ضیوعت  والکوتا و  تیلباق  اب  مورک  لدنه  سنج  گنز  دض  لیتسا  هندب  ، دازون کیتپا  ربیاف  پوکسوگنیرال  تس   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1-00

1101094897003182 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   KAWE هدنزاس عجرم  لدم 03.62120.011   Mill00,Mill0,Mill1 هغیت هس  2.5V F.O XL KaWe دازون پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار  هدننک  هضرع 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/06 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

-- 00 هغیت   هغیت پمال ، ، پمال ضیوعت   ضیوعت وو   والکوتا   والکوتا تیلباق   تیلباق اباب   مورک   مورک لدنه   لدنه سنج   سنج گنز   گنز دضدض   لیتسا   لیتسا هندب   هندب ،، دازون دازون کیتپا   کیتپا ربیاف   ربیاف پوکسوگنیرال   پوکسوگنیرال تستس     44 ناونع : : ناونع
11 -- 0000

292292
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003177 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

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

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

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 293293
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ   / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  تیفیکاب / / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یمحر لخاد  یرکب  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  واضما  ورهم  طیارش  گرب 

1101094764000333 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

اسرد هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PERGO هدنزاس عجرم   PERGO یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   05TD0206 لدم یمحر  لخاد  نلاب  الاک :  مان 
نامرد بط 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب ترازو  یاهزوجم  ریاس  IMED و  زوجم یاراد  (/ .ددع یمحر 10  لخاد  یرکب  نولاب  دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  / / ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تیفیکاب / / تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یمحر یمحر لخاد   لخاد یرکب   یرکب نلاب   نلاب ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب واضما   واضما ورهم   ورهم طیارش   طیارش گرب   گرب
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مالقا  تیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000609 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CE هدنزاس عجرم   CE IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH یتراجت مان  لایو   ml 10 رادقم نوخ  لاقتنا   AB ینوخ هورگ  نعت  مرس  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

مات کت  یکشزپ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  یکیرتکلا و  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH
لایو 50 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
CE IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH یتراجت مان  لایو   ml 10 رادقم نوخ  لاقتنا   AHG-Human Globulin ینوخ هورگ  نعت  مرس  یتنآ  فرعم  الاک :  مان 

تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  یکیرتکلا و  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CE IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH هدنزاس عجرم 
مات کت  یکشزپ 
لایو 50 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا وو   تیک   تیک ناونع : : ناونع 295295
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورتت هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.ینامرد  زکرم  هیدات  رظن و  اب  بسانم  تیفیک  الاب و  ژامرگ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101092880000626 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کینارتیم هدننک  هضرع  عجرم  کینارتیم  یتراجت  مان   220x240 cm داعبا نورتت  سنج  هداس  هرفن  ود  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

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

.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

تاکرادت تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.ینامرد   لیوحت.ینامرد زکرم   زکرم هیدات   هیدات وو   رظن   رظن اباب   بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک وو   الاب   الاب ژامرگ.ددرگ   ژامرگ.ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نورتت   نورتت هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . یکیتسالپ تنتسا  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002574 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یتس  رتسیلب 1   M00539320 دک  cm 10 زیاس یوارفص  یراجم  یکیتسالپ  تنتسا  لماک  تس  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک 
تس 100 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یتس  رتسیلب 1   M00539310 دک  cm 7 زیاس یوارفص  یراجم  یکیتسالپ  تنتسا  لماک  تس  الاک :  مان 

رصع نونف  یاروام  یناگرزاب  هدننک 
تس 100 دادعت : 

1401/11/12 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . یکیتسالپ یکیتسالپ تنتسا   تنتسا لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 297297
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ  ینامرد 

یبرغ 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمدک  ناریا  دشابیم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  رتیل - یلیم  رویک 1000  تیال  جنپ  لسن  گنیدناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093022000016 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت دم  انیس  هدننک  هضرع  عجرم   BISICO یتراجت مان   ml 5 یرطب ییاوقم 1  هبعج   bond LC یکشزپنادند مجنپ  لسن  گنیدناب  هدام  الاک :  مان 

یرطب 1,000 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  کرادم  ساساربو  دشابم  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  اهتمیق  دوش -  هیارا  تمیق  دحاو 

5714783734 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  روما  تنواعم  ابق  دجسم  یور  هبور  یتشهب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475003-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440197-044 :: 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

( 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000888 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 200  یدنب  هتسب  عون   ml 50 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 8,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  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
بسانم تمیق  اب  هباشم 

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

دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب تساوخرد   تساوخرد رتیل - - رتیل یلیم   یلیم   10001000 رویک   رویک تیال   تیال جنپ   جنپ لسن   لسن گنیدناب   گنیدناب ناونع : : ناونع 298298

ءافش ءافش گنرس   گنرس یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   200200 نتراک   نتراک یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون   mlml   5050 راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ پیلسا   پیلسا رول   رول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 299299

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم جیگ  اب  ناریا  تخاس  یرتیل  یموینیمولآ 2  نژیسکا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001069 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب یرتیل  موینیمولآ 2  امتح  - 

دشابیمن دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب   IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  لوسپک  امتحامتح 
دشابیم ناریا  تخاس  لوسپک  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب - ربتعم  یتناراگ  یاراد 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

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

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
دشاب  IMED تبث هدننک  نیمات  مانب  امتح 

یناریا سنج  اب  دیرخ  تیولوا 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم جیگ   جیگ اباب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس یرتیل   یرتیل   22 یموینیمولآ   یموینیمولآ نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 300300

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روش دازون  کنیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000492 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
دارهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  تعنص  دارهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   SBH-80 لدم  cm 80 زیاس لیتسا  سنج  لمع  قاتا  هریش  کنیس 1  الاک :  مان 

داگراساپ تعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

لیفورپ هیاپ  بوغرم  سنج  زا  الول  هریگتسد و  هرادجود و  اهبرد  نگل 60*50*35  داعبا  داعبا 80*65*90  هب  لیم  ریگن 1  لیتسا 304  کنیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  اب  بصن  یریگ و  هزادنا  تیلوئسم  گنز و  دض  لیم  تماخض 1.5  هب  لیتسا   40*40

ینف لوئسم   23922478

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روش روش دازون   دازون کنیس   کنیس ناونع : : ناونع 301301
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.ههام  4 تخادرپ هوحن  دشابیم  زاین  دروم  B.P.I کرامدشابیم تسویپ  تسیل  15و20 زیاس یشک  دناب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هارمه  هب  روتکاف 

1101091407000179 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 20 زیاس طسوتم  راشف  یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 
ددع 1,620 دادعت : 

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

هدنشورف 09166720040 هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام   44 تخادرپ تخادرپ هوحن   هوحن دشابیم   دشابیم زاین   زاین دروم   دروم B.P.IB.P.I کرامدشابیم   کرامدشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل 2020 وو 1515 زیاس زیاس یشک   یشک دناب   دناب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا یسیس   رارا   یایا   دکدک   هارمه   هارمه هبهب  

302302
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رصعیلو 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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا یت  یس  یاهبرد  برس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096158000026 زاین :  هرامش 

جونف جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عیانص یبونج  هرک   DUCKSUNG METAL CO. LTD یمرگولیک تلاپ   mm 70 تماخض  mm 80 ضرع  mm 550 لوط دصرد  یبرس 99/4 شمش  الاک :  مان 

نامرک لباک 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ARGOODMET هدنزاس عجرم  یمرگولیک  رادقم  لیدنب   cm 30 لوط  cm 6 تماخض  cm 10 ضرع دصرد  صولخ 99  یبرس  شمش  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا  ایرآ 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عافترا 227  ضرع 220 و  داعبا  اب  یناملا  روتم  اب  یبرس  تاموتا  یلیر  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عافترا 212  ضرع 92 و  داعبا  اب  یبرس  یبوچ  برد 

برس صولخ  یهاوگ  تشن و  مدع  نمضت  یهاوگ  هئارا  دصرد  مهد  صولخ 99/9  برس 2MM و  تماخض  اب 

9953119147 یتسپ :  دک  جونف ،  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182114-054  ، 33755518-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33755518-054 :: 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

نکسا نکسا یتیت   یسیس   یاهبرد   یاهبرد برس   برس ناونع : : ناونع 303303
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع لیرتسا 5  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملاس هواک .  دوبهب .  ناهاپس  یداهنشیپ :  یاه  دنرب 

1201060023000902 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  28,000 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملاس ملاس هواک .  .  هواک دوبهب .  .  دوبهب ناهاپس   ناهاپس یداهنشیپ :  :  یداهنشیپ یاه   یاه دنرب   دنرب یددع   یددع   55 لیرتسا   لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 304304
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دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق 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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . هام تخادرپ 5  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000064 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 8 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط افص 
هتسب 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 5  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: 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

درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر ار  دراوم  نیا  هک  یاهتساوخرد  هب  - ههام تخادرپ 5  - ددرگ رداص  irc دک اب  روتکاق  شیپ  - تلاصا بسرب  یگدنیامن و  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن هداد  خساپ  دننکن 

1101091624000121 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان   CROSS 4 لدم  Lit 2 تیفرظ یددع  گب 1  یلپ  هتسب  نیروی  هسیک  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42532173-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 هرمن   هرمن خنخن   اباب   الال     88 هداس   هداس لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 305305

گبگب یلپ   یلپ هتسب   هتسب نیروی   نیروی هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 306306
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب کی  هجرد   ( مرگ نولب 25  تلم  هیال  کی  مرگ و  دناب 25  ناپسا  هیال  ود   ) کی هجرد  رادشک  هیال  هس  فرصم  رابکی  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
imed یکشزپ و تازیهجت  لک  هرادا  زوجم 

1101091216001181 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ددع 120,000 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ و تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  اب  کی  هجرد   ( مرگ نولب 25  تلم  هیال  کی  مرگ و  دناب 25  ناپسا  هیال  ود   ) کی هجرد  رادشک  هیال  هس  فرصم  رابکی  کسام 

 - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3  تسویپ - تامازلا  قبطیبآ  گنر  یمین  زبس و  گنر  یمین   imed

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم اباب   کیکی   هجرد   هجرد  ( ( مرگ مرگ   2525 نولب   نولب تلم   تلم هیال   هیال کیکی   وو   مرگ   مرگ   2525 دناب   دناب ناپسا   ناپسا هیال   هیال ودود    ) ) کیکی هجرد   هجرد رادشک   رادشک هیال   هیال هسهس   فرصم   فرصم رابکی   رابکی کسام   کسام ناونع : : ناونع
imedimed  وو یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا

307307
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاواگ گنرس   - یس یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000151 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 50 مجح هیذغت  دربراک  ژاواگ  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 20 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

تخادرپ دریگیمن 5 - رارق  یسرب  دروم  تسویپ  روتکافشیپ  رد   IRC جرد نودب  مالقا  - 4 دشاب تبث   imed رد تکرش  دشاب 2 - لخاد  دیلوت  الاک  :: ا - یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب لک  هرادا  دات  دروم  الاک  تمیق   – ناتسرامیب رد  الاک  لیوحت  دشابیم 6 - ناتسرامیب  لاور  قبط 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

ژاواگ ژاواگ گنرس   گنرس  - - یسیس یسیس     2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 308308
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.ههام  4 تخادرپ هوحن  دشابیم  زاین  دروم  B.P.I کرامدشابیم تسویپ  تسیل  10-15و20 زیاس یچگ  دناب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  هارمه  هب  روتکاف 

1101091407000177 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

B.P.I انولس یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 384 دادعت : 

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

09166720040 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچگ یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 309309
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  افش و  اهس ،   ، دیرو کرام  یس  یس  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000742 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 5 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

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

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

تسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  افش و  اهس ،   ، دیرو کرام  یس  یس  گنرس 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ  تبث  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 6 
ددرگ  تسویپ   IRC دک اب  تساوخرد  لک  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

افش افش اهس ،  ،  اهس  ، ، دیرو دیرو کرام   کرام یسیس   یسیس     55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 310310
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح  .دشاب  یم  یدروم  تروص  هب  مالعتسا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094550000049 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک  ZOLL MEDICAL CORPORATION هدنزاس عجرم   ZOLL یتراجت مان   AED Plus لدم کیتاموتا  مامت  یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

ما نا  یب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح  .دشاب  یم  یدروم  تروص  هب  مالعتسا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816753464 یتسپ :  دک  رابکشخ ،  نادیم  یور  هبور  رصعیلو   راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36257268-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36257268-044 :: 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

رثوک ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  مالقا  داریا  تروص  رد  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  نزوسرس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000149 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 1000  یکشزپ  زبس  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  سانشراک 6  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یراذگ  تمیق  - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم  IRC  – ربتعم راد و  تدم  خیرات   – دم یا   _ یکشزپ تازیهجت  یاه  زوجم  یاراد   ) تاصخشم رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هباشم - اه  دک  ناریا  - دشاب

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

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

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت یکشزپ   یکشزپ یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 311311

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع مالقا   مالقا داریا   داریا تروص   تروص ردرد   -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم نزوسرس   نزوسرس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 312312

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  برغ  تشادهب  زکرم   :: 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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  اوآ  ای  دیرو  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000088 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 60 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 7,000 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  هئارا  تسا /  یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکافشیپ  هئارا  ههام /  ود  تخادرپ  تساوخرد /  قبط  اوآ  ای  دیرو  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197677611 یتسپ :  دک  جرک ،  برغ  تشادهب  زکرم  زاگ  پمپ  بنج  یرادرهش  نادیم  الاب  کراصح  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34516108-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3516108-026 :: 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

اوآ اوآ ایای   دیرو   دیرو گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 313313
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  نتراک 80   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  نتراک 80   L زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
نتراک 100 دادعت : 

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

ههامود تخادرپ  / هدنشورف هدهعب  لاسرا   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 314314

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا رادخرچ  نکش  کی  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000168 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  یتراجت  مان   S1200 لدم شخب  نکش  کی  راکنارب  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

--- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  ----- هامکی تخادرپ  ---- رادخرچ نکش  کی  دراکنارب  تساوخ  رد  ---- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09120172134 سانشراک  هرامش   ---- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رادخرچ   رادخرچ نکش   نکش کیکی   دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع 315315

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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مادکرهزا bmw ,bhw, pilot 50 cm (100 0.014 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000039 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 50 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

1000462HJ دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  ویلبد  چا  یب  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

.دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  دشاب  یم  یمازلا  دمیآو  تلاصا  بسچرب  ددرگ  تسویپ  روتکافشیپ  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

bmw ,bhw,  pilot 50  cmbmw ,bhw,  pilot 50  cm  0 .0 140 .0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 316316
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50 5 رادفاک هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
100 نشکاس هلول 

200 یراردا مودناک 
400 راردا هسیک 

1201090106000203 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ  - 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یاراد  دیاب  تکرش 

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

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

دشاب  IMED زوجم یارادودسرب  زکرم  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  دات  هب  دیاب  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

400400 راردا راردا هسیک   هسیک   2 00200 یراردا یراردا مودناک   مودناک   100100 نشکاس نشکاس هلول   هلول   5050   55 رادفاک رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 317317
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت هجنویردوپ 10
نت تشوگردوپ 3

نت مدنگ 5
نت وج 5

ولیک DT200 نیماتیو
ولیک C 200 نیماتیو

1101004013000249 زاین :  هرامش 
یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یهلا حور  ربکا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیرذآ  یتراجت  مان   kg 10 هسیک کرپ  وج  الاک :  مان 
هسیک 23 دادعت : 

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

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: 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

-- ولیک ولیک C 200C 200 نیماتیو   نیماتیو ولیک - - ولیک DT200DT200 نیماتیو   نیماتیو نتنت   55 وجوج   نتنت   55 مدنگ   مدنگ نتنت - - تشوگ  33 تشوگ ردوپ   ردوپ نتنت - - 1010 هجنوی   هجنوی ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 318318
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ییولیک مین  لیرتسا (  ریغ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملاس هواک .  دوبهب .  ناهاپس  یداهنشیپ :  دنرب 

1201060023000903 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ناونع : : ناونع 319319
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد لمح  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EKG لمح یلارت 

1101090020000170 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANLIM هدنزاس عجرم   HANLIM یتراجت مان   HL-TC04 دک یزلف  سنج  وراد  لمح  صوصخم  یناتسرامیب  یلارت  الاک :  مان 
تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع 

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

دوبهب هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  نازاس  دوبهب  تکرش  یتراجت  مان   TR49 لدم لیتسا  یناتسرامیب   ekg یلارت الاک :  مان 
ناهاپس نازاس 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  ات  لمح  هیارک   ---- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ  --- ددع  1 دادعت EKG لمح یلارتو  ددع  وراد 2  لمح  یلارت  تساوخ  رد  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد  09120172134 ینف سانشراک  هرامش  ---- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  -- هدنشورف هدهع  هب 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EKGEKG لمح   لمح یلارت   یلارت راد   راد لمح   لمح یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 320320
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ولیک  400  ) یمرگ هتسب 500  تسویپ 800  دیرخ  تامازلا  قبط  هرمن 30  خن  راد 16 ال  طخ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001184 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  kg 0/5 تکاپ  40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 30  میراب  خن  اب  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ولیک  400  ) یمرگ هتسب 500  تسویپ 800  دیرخ  تامازلا  قبط  هرمن 30  خن  راد 16 ال  طخ  زاگ 

یمازلا هنومن  لاسرا   -- یمازلا  uid و  , irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ولیک ولیک   400400  ) ) یمرگ یمرگ   500500 هتسب   هتسب   800800 تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط   3030 هرمن   هرمن خنخن   الال     1616 راد   راد طخطخ   زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 32 132 1
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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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  نژیسکا  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002965 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 : 

1401/10/25 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

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B سالک یکشزپنادند  والکوتا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095146000013 زاین :  هرامش 

تشر تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KFP DENTAL یتراجت مان   ELITE PREMIUM B18 لدم  B عون یکشزپنادند  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ نف  اشوک  یدیلوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679466 یتسپ :  دک  تشر ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  داماد  ریم  هچوک  شبن  یدعس  نابایخ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124140-013  ، 33124897-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120914-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 322322

BB سالک   سالک یکشزپنادند   یکشزپنادند والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 323323
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکفرپ یپا  دنرب  جرال  ردوپ  مک  لینو  شکتسدا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000124 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قافآ نامرد  یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   FINE.DR GLOVE WONDERFUL یتراجت مان  یددع  نتراک 100   S-L زیاس لینو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

الاک لیوحت  نامز  زا  ههام  هس  هیوست  ردوپ .  نودب  جرال.یددع  یاه 100  هتسب  دشابیم  تکف  رپ  یپا  دنرب  ام  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدنشورف  هدهعربالاک  لمح  هنیزه  دوشیم  تدوع  هدنشورف  هنیزه  ابالاک  تریاغم  تروص  رد  دشابن  کیدزن  خیرات  رابنا  هب 

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

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم نکش  هس  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000624 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   A300 لدم یناملآ  خرچ  هدنوشات و  دیاس  تخترس MDF و  اب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام شش  هیوست  .تسا / یمازلا  لماک  تاحیضوت  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکفرپ تکفرپ یپا   یپا دنرب   دنرب جرال   جرال ردوپ   ردوپ مکمک   لینو   لینو شکتسدا   شکتسدا ناونع : : ناونع 324324

یکیناکم یکیناکم نکش   نکش هسهس   تخت   تخت ناونع : : ناونع 325325
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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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس روشک  تسالپ  انیس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x5 cm زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا

1101030329000889 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تسالپ  انیس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 6  هبعج   5x5 cm زیاس یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت 

هبعج 1,800 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  اب  زکرم  دیئ  اتو  تفک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعترد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم

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

یکشزپ یکشزپ دیاسکا   دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 326326
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003179 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 327327
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یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

1101000341000029 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TAKARA BELMONT یتراجت مان   INTRAORAL DC X-RAY لدم یکشزپنادند  یس  ید  لاکیپا  یرپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 
زرماه بط  ریوصت 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  زاین  دروم  یالاک 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یسیس   یدید   لاکیپا   لاکیپا یرپ   یرپ یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 328328

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

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

زا 291 ھحفص 264 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/46tyvzr8rplnr?user=73474&ntc=6133423
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133423?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  هتخاس  شیپ  حلسم  ریغ  ینتب  رکرام  تنیوپ  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دأت  ، تسویپ

1101092586000400 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز یدابآریما  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 20 عافترا  cm 50 لوط کبس  حلسم  ریغ  ینتب  یراوید  کولب  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دأت ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  هتخاس  شیپ  حلسم  ریغ  ینتب  رکرام  تنیوپ  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب ، یضاقتم 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: 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

طیارش طیارش مالعتسا ، ، مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تسیابیم   تسیابیم الاک   الاک  ، ، یناریا یناریا بوغرم   بوغرم دنرب   دنرب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ حلسم   حلسم ریغ   ریغ ینتب   ینتب رکرام   رکرام تنیوپ   تنیوپ تست   تست ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یضاقتم   یضاقتم دأت   دأت ،، تسویپ تسویپ

329329
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000249 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  نتراک 80   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
نتراک 300 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  نتراک 80   L زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
نتراک 100 دادعت : 

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

ههامود تخادرپ  / هدنشورف هدهعب  لاسرا   / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 330330
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج 6/5 شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000248 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 800 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ  / هدنشورف اب  لاسرا  / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا   / تسویپ لیاف   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

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 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  یتسویپ  تسیل  قبط  یناریا  کی  هجرد  هکت  هس  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000140 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق روتکاف  الاک  دنربو  ربمان  تالو  یس  را  یآ  دک  دشابیم  هدنرب  هدهعزی  سربراب  هنیزه  هام  ود  هیوست  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

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

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: 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

6/56/5 یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 331331

یناریا یناریا کیکی   هجرد   هجرد هکت   هکت هسهس   گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 332332
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح  .دشاب  یم  یدروم  تروص  هب  مالعتسا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094550000048 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
3B هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   3B یتراجت مان  یددع  نتراک 1  لدم 1005745  دازون   CPR نکنام تکام  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح  .دشاب  یم  یدروم  تروص  هب  مالعتسا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816753464 یتسپ :  دک  رابکشخ ،  نادیم  یور  هبور  رصعیلو   راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36257268-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36257268-044 :: 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

دازون دازون   CPRCPR نکنام   نکنام تکام   تکام ناونع : : ناونع 333333
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یجنران 100 نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
500 یجنران هدعمدنوس 

ددع یلوف 16 1000 دنوس 
زبس 2000 نوتالن 14  دنوس 

1201090106000204 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

دشابیم ورادو  اذغ  تنواعم  طسوت  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ  - 
دشاب یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  مزال  تازوجم  یاراد  دیاب  تکرش 

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

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

دشاب  IMED زوجم یارادودسرب  زکرم  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  دات  هب  دیاب  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس   1414 نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس   1616 یلوف   یلوف دنوس   دنوس  -  - 500500 یجنران یجنران هدعمدنوس   هدعمدنوس یجنران - - یجنران نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 334334
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 6 دشاب  اپوس  دنربدشاب  هتشاد  irc دک ددع  200 دادعت تاک 3/0  لیرکیو  خن  ددع   800 دادعت  0 دنار لیرکیو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم 09151861442 تکرشاب  لاسرا  هنیزه 

1101000257003436 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

0x40 زیاس  VCP352H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  دنار  سالپ  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 
mm

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

3/0x26 mm زیاس  W9940 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  تاک  دیپر  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  اپوس  دنربدشاب  هتشاد  irc دک ددع  200 دادعت تاک 3/0  لیرکیو  خن  ددع   800 دادعت  0 دنار لیرکیو  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 09151861442 تکرشاب 

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

32297110-058  ، 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

00 دنار دنار لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 335335
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاس لژ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093449000020 زاین :  هرامش 

نادمه ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  رهم  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  یاب  لا  ژالیتسا  یتراجت  مان   ml 1 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  وم  تسوپ و  یقیرزت  لژ  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفاس لژ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدیمهف  دیهش  نابایخ  شهوژپ  هار  راهچ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6517838678

38381672-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381591-081 :: 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

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یمرگ  تلم 25  یطسو  هیال  کی  کینوسارتلا و  شک  اب  یحارج  عون  زا  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000083 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یکشزپ  یحارج  کسام  الاک :  مان 

هبعج 1,500 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ ار  کسام  هنومن  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  دریذپ و  یم  تروص  نامزاس  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  دات  الاک و  هنومن  تیور  زا  سپ  امازلا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخن  دیرخ  کالم  هناماس  رد  تمیق  هیارا  افرص  .دنیامن و  نامزاس  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  لیوحت  یگنهامه  زا 

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: 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

تفاس تفاس لژلژ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 336336

کینوسارتلا کینوسارتلا شکشک   اباب   یحارج   یحارج عون   عون زازا   هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 337337

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسامیب ییوراد  ییایمیش  هتسباو  یاه  دنامسپ  یکشزپ و  هدنرب  زیت و   - ینوفع دنامسپ  تیریدم  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  طیارش  راهباچ  ع )  ) یلع ماما 

1101093138000210 زاین :  هرامش 
راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

احما یروآ و  عمج  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  رصن  هدنزاس  عجرم  سرپ  یتفیس  یتراجت  مان   M01 لدم سکاب  یتفیس  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 
هن ن تسیب و  تسیود و  رازه و  راهچ  ینوفع  یاهدنامسپ 

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

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

مرگولیک رادقم 13050  هب  ییوراد  ییایمیش  هتسباو  یاه  دنامسپ  یکشزپ و  هدنرب  زیت و   - ینوفع دنامسپ  تیریدم  تامدخ  ماجنا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسامیب  یاهشخب  دیلوت  هناهام 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: 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

ییوراد ییوراد ییایمیش   ییایمیش هتسباو   هتسباو یاه   یاه دنامسپ   دنامسپ وو   یکشزپ   یکشزپ هدنرب   هدنرب وو   زیت   زیت  - - ینوفع ینوفع دنامسپ   دنامسپ تیریدم   تیریدم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 338338
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هطقن 200  تسالپومرت 3  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هطقن 150  تسالپومرت 4 کسام 

ددع هطقن 150  تسالپومرت 5  کسام 
1201030292003180 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع هطقن 200  تسالپومرت 3  کسام  - 

ددع هطقن 150  تسالپومرت 4 کسام 
ددع هطقن 150  تسالپومرت 5  کسام 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

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   150150 هطقن   هطقن   55 تسالپومرت   تسالپومرت کسام   کسام ددع   ددع   150150 هطقن   هطقن تسالپومرت  44 تسالپومرت کسام   کسام ددع   ددع   2 00200 هطقن   هطقن تسالپومرت  33   تسالپومرت کسام   کسام ناونع : : ناونع 339339
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دهشم یکشزپ  مولع  تالک -  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درس هریجنز  مرالآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090870000037 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  تالک    ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 300  + ات  C  ° 50  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 1 هجرد  اب  راد  مرالآ  راد و  ابرنهآ  لدم  دحاو  ود  یاراد  رادرمیات  یلاتیجید  جنسامد  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
تالک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  زادرپراک  کین  نایرفعج  یضترم   09152347338 هرامش اب  لیامت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9371787671 یتسپ :  دک  ینیمخ 22 ،  ماما  شبن  تالک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34722050-051 :: 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

درس درس هریجنز   هریجنز مرالآ   مرالآ ناونع : : ناونع 340340
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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 16 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه زکرم  دات  سنج  یمازلا  تلاصا  دک  یمازلا  دمیا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یکشزپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور تخادرپ 45  هدنشورف  اب  لاسرا 
1101095112000881 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رذآ بط  اکوت  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اکوت  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  لیرتسا   10x10 cm داعبا یدنب  مخز  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  زکرم  دات  سنج  یمازلا  تلاصا  دک  یمازلا  دمیا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یکشزپ  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 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

هنیزه هنیزه زکرم   زکرم دات   دات سنج   سنج یمازلا   یمازلا تلاصا   تلاصا دکدک   یمازلا   یمازلا دمیا   دمیا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
هزور هزور   4545 تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا

341341
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - تسویپ تسیل  قبط  هتمرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس 

1101094336000588 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط یهاد  هدننک  هضرع  عجرم   STRYKER یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 2/5 رطق  Zyphr لدم یدپوترا  هتمرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 3  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنس دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن

342342
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003182 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  مادک  ره  زا  هخاروس  رومف 10 و 12  لامیزگورپ  کالپ  - 

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

1401/10/30 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

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا مرس  قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000171 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
FRESENIUS KABI یتراجت مان   Agilia لدم مرس  یدیرو  لخاد  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

---- دوش یم  ماجنا  سانشراک  دات  زا  دعب  دیرخ  ---- هام کی  تخادرپ  --- یناریا مرس  قیرزت  پمپ  تساوخرد  ---- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سدنهم  ینف 09120172134  سانشراک  هرامش  --- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  تخادرپ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی   مادک   مادک رهره   زازا   هخاروس   هخاروس   1212 وو     1010 رومف   رومف لامیزگورپ   لامیزگورپ کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 343343

یناریا یناریا مرس   مرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 344344
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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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003183 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

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

دوش یم  ماجنا  وراد  اذغ و  تنواعم  طسوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق 

دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 345345
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت تفج و 8  دادعت 8000  تفج 7/5  دادعت 4000  تفج 7  دادعت 400  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  سکتال  یحارج  سکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامازلا  قبط  تفج   2000

1101091216001186 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 400 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 8,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تسویپ تامازلا  قبط  تفج  دادعت 2000  تفج و 8  دادعت 8000  تفج 7/5  دادعت 4000  تفج 7  دادعت 400  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  سکتال  یحارج  سکتسد 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادعت دادعت   88 وو   تفج   تفج   80008000 دادعت   دادعت   7/57/5 تفج   تفج   40004000 دادعت   دادعت تفج  77   تفج   400400 دادعت   دادعت   6/56/5 زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال یحارج   یحارج سکتسد   سکتسد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط تفج   تفج   20002000

346346
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.یناریا.شورف یگدنیامنو  IRC ودمیا یاراد.ددع  هکیت 30/000 هس  یس  یس  گنرس 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوآ.دننام فورعم  دنربامتح.هدنشورفاب  ناتسرامیبات 

1101005943000588 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 10 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 30,000 دادعت : 

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

ناتسرامیبات لاسرا  هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.یناریا.شورف یگدنیامنو  IRC ودمیا یاراد.ددع  هکیت 30/000 هس  یس  یس  گنرس 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاب خیرات.اهس.کیب.سایدبیم.اوآ.دننام  فورعم  دنربامتح.هدنشورفاب 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  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 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشت هارمه  هب  دازون  تاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000169 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عماج هافر  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  عماج  هافر  ناغمرا  یتراجت  مان  لدم 620  تیعضو  هس  دازون  تاک  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک   ---- سانشراک دات  زا  دعب  دیرخ  ---- هطوبرم کشت  هارمه  هب  دازون  تاک  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد ینف 09120172134  سانشراک  هرامش  --- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیت هکیت هسهس   یسیس   یسیس   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 347347

کشت کشت هارمه   هارمه هبهب   دازون   دازون تاک   تاک ناونع : : ناونع 348348
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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 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوس ددع  20 دادعت  16 زیاس هنادند  یب  تسنپددع  20 دادعت  16 زیاس راد  هنادند  تسنپ  ددع  20 دادعت 16 زیاسزیت رس  کی  یچیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  irc دکددع 20 دادعت  16 زیاس فاصراگهویام  ریگ 

1101000257003437 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دک 16-171-23 لادم  سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب   cm 16 زیاس یکشزپ  راد  هنادند  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
کیریآ نیون  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 16 زیاس یحارج  زیت  رس  کی  یچیق  الاک :  مان 

حارج
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنهس تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   SURGICON هدنزاس عجرم   mm 160 زیاس یددع  ییاوقم 1  هبعج  یحارج  هنادند  یب  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نامیترآ نامرد  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  دک 16-314-11   cm 16 زیاس یحارج  راگهویام  ریگ  نزوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

ریگ نزوس  ددع  20 دادعت  16 زیاس هنادند  یب  تسنپددع  20 دادعت  16 زیاس راد  هنادند  تسنپ  ددع  20 دادعت 16 زیاسزیت رس  کی  یچیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب سامت  هرامش  افطل   09151861442 دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 هتشاد  irc دکددع 20 دادعت  16 زیاس فاصراگهویام 

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

32297110-058  ، 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

زیت زیت رسرس   کیکی   یچیق   یچیق ناونع : : ناونع 349349
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000904 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایرداهب 09177927515 یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  7,000 دادعت : 

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

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

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

K24 یکشزپنادند تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095146000014 زاین :  هرامش 

تشر تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناوج نایتابن  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  سراپ  یتراجت  مان   K24-2001 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679466 یتسپ :  دک  تشر ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  داماد  ریم  هچوک  شبن  یدعس  نابایخ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124140-013  ، 33124897-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120914-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا هالک   هالک ناونع : : ناونع 350350

K24K24  یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 351351
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تامازلا  قبط   ( ولیک  1200  ) یمرگ هتسب 500  دادعت 2400  هرمن 20  خن  یحارج 8 ال  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001185 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هواک  kg 0/5 ینولیان هتسب   10x10 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  تشه ال  هرمن 20  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 2,400 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  دیرخ  تامازلا  قبط   ( ولیک  1200  ) یمرگ هتسب 500  دادعت 2400  هرمن 20  خن  یحارج 8 ال  هداس  زاگ 

یمازلا هنومن  لاسرا   - یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   500500 هتسب   هتسب   24002400 دادعت   دادعت   2 020 هرمن   هرمن خنخن   الال     88 یحارج   یحارج هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 352352
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور هیوست 45  گرزب  راد  برد  لیتسا  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000388 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   KELA یتراجت مان   LAPATA لدم لیتسا  فرظ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هیوست 45  گرزب  راد  برد  لیتسا  فرظ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب گرزب راد   راد برد   برد لیتسا   لیتسا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 353353

روتکناک روتکناک یلزید - - یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش -  -  هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ ریغتم -  -  ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ

354354
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985008392 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هحفص 5)ژوفیرتناس6132044 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ات 1000)6132050 ات 100و 100 ات 10و 10  /5  ) دنارب ریغتم  رلپمس  هحفص 5)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132057ncpap هحفص 5)هاگتسد یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6132124 رمونیآ  هحفص 5)سالگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6132133 تازیهجت  یفیک  هحفص 5)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسورکیم6132136 مرس و  هحفص 5)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6132145 دنق  هحفص 5)تسنال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6132151 75000 لاسگرزب دیل  هحفص 5)تسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6132156 هباشم  دکناریا   k5531 لدم ندهک  نوهین  رکیم  سیپ  دپ  طبار  هحفص 5)لباک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6132168 یشزومآ  مزاول  هحفص 5)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هرادا6132186 دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش  نیال  یو  یس 
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

راد6132191 تنامض  راد  خیراتدرادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 9000 اپوس  نزوس  رس  اب  نوخ  تس 
تسا . هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  لیرتسا 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ6132199 هحفص 5)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132210Thin wall ، ultra ،DNase&RNase free لصتم برد  اب  یکت   Ml 0/2 هحفص 5)بویتورکیم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یزلولس6132211 سنج  راخب  والکوتا  بسچ  سالک 1  نویسازیلیرتسا  تست  هحفص 5)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132213PCR Grade زروفورتکلا هحفص 5)زراگآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمرگ6132222 لیرتسا 4  کلات  هحفص 5)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132228PCR Grade هحفص 5)کیروبدیسا ، یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6132229 یفاص  ددع و  دادعت 90   f70 زیلاید هحفص 5)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6132419 نادند  هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ویوت6132420 هحفص 5)نینوپورت  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

وکسا6132422 هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132430TSH هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132443PGI ینومروه هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132467lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  Extra pure-99/5 هحفص 5)لوناتم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هعجارم6132493 تسویپ  هب  افطل  تسویپ  تسیل  قبط  ناتسرامیب  هاگشیامزا  یفرصم  مالقا  تسیل 
دینک

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6132537 تسیل  هارمه  ییات   TSH 192 هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6132547 لوادج  ینف و  تاصخشم  قباطم  یتسوپ  رتم  نیبور  یلیب  هاگتسد  کی  دیرخ 
( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا   ) دیرخ تساوخرد 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رلکیاسومرت6132549 هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132588pcr grade for analysis ،EDTA(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6132589 یفرصم  هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132591Tris Base PCR Grade(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6132592 هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 5)رتتاک6132597 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132622abs مامت سناژروا  هحفص 5)یلارت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6132702 دنلب  خیرات  امتح  والکوتا  تهج  کیژولویب  هحفص 5)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6132719 یفرصم  هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هنازور6132721 وکیف  تساکو  فرصم  رابکی  وکیف  هحفص 5)تساک  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

یموتکپیلپ6132722 هحفص 5)رینسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مرگ6132736 رویک 900 تیال  پویت  کت  هحفص 5)تنالیسروشیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6132757 لیاف  قبط  مارگویب  یتنآ  یاه  هحفص 5)کسید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زاتسومه6132812 هحفص 5)پیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپنادند6132815 یفرصم  هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6132822 دادعت 1200  نزوس 8  نلورپ 8/0  یحارج  نزوسو  هحفص 5)خن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6132829 یس  یس  هحفص 5)تسورکیم 100  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاه6132838 زوجم  imed و   - هباشم دک  ناریا  (- نیماتفمآ تم   - نیماتفمآ - نیفروم ) یتست هس  تیک 
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههام هس  یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - دشاب هتشاد  ار  مزال 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6132858 هحفص 5)یفاصوردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6132884 لیاف  قبط  الاک  تاصخشم   - هباشم دک  ناریا   - مویکو حرط  شفنب  برد  CBC هلول
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   - هام هس  یتخادرپ  - الاب ءاضقنا  خیرات  - دشاب

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رد6132898 ار  روتکاف  شیپ  افطل  , دش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  یرس  کی 
دامن یراذگراب  تلود  تاکرادت  هناماس 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6132914 تسیل  قبط  یمرگ  تیالو  ناتسرامیب  هنایلاس  یفیک  لرتنک  ءاهب  هحفص 5)مالعتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6132920 لیاف  مالقا د  حرش  - یهاگشیامزآ هحفص 5)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6132942 - امسالپ والکوتا  زنل  امسالپ -  والکوتا  یو  وی  پمال  امسالپ -  والکوتا  ولو  هحفص 5)دیئونولس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هشارت6132943 هلول  دیاگ  راد و  کتشلاپ  هحفص 5)کسام  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

هاگشیامزآ6132966 دحاو  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزآ 15  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد 
.جرک قرش  تشادهب  زکرم 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هوالکوتا6132967 تهج  کویات  لیرتسا  یدنب  هتسب  هحفص 5)لور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6132975 کی  یپوکساراپال  تهج  لگنا  هحفص 5)تیار  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6132976 یاه  تیک  هحفص 5)داوم و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویدار6132989 کشخ  هحفص 5)ملیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6133003 هحفص 5)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6133016 تاصخشم  قبط  ناوختسا  هحفص 5)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیتالژ6133023 هحفص 5)عیام  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیووکو 613303119 ازناولوفنآ  یلوکلوم  صیخشت  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هب6133089 زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  ، تیگوراک نرد 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یگدنیامنو6133100  IRC ودمیا یاراد.ددرگ  نیبزاب  یتسویپ  کرادم....و  ددع  7 یتست  T3 192 تیک
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.عیزوت

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6133238 ناوآ 600  کرام  نوخ  دنق  تست  هحفص 5)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نتراک6133291 20 35*10 شید هحفص 5)یرتپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6133296 نادند  یفرصم  هحفص 5)یالاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزیمور6133299 هجرد  هحفص 5)روتابوکنا 37  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)کاوومه6133323 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

هنیاعم6133331 هحفص 5)تخت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6133338 نوخ  هورگ  هحفص 5)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف6133381 قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیبرد  لیوحت 
تسویپ

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6133425 کرادم  قبط  یهاگشیامزا  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6133432 تامازلا  قبط  لاسگرزب  هار  هس  یپ  یو  یس  هحفص 5)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6133435 تسیل  قبط  مسیرونا  هحفص 5)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیامزآ6133438 یفرصم  هحفص 5)لیاسو  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبط6133454 صیخشت  هاگشیامزآ   Latex رمیاد ید  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6133515(ML1000 نوخ فاک  گنلش   ) نوخ پمپ  هاگتسد  فاک  زاین  دروم  یالاک  دشاب  یم  هباشم  هحفص 5)دک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6133577 داوم  تیک و  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هجرد6133580 20 یفنم هحفص 5)رزیرف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)یهاگشیامزآ6133581 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 5)موفلژ6133582 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پوکسورکیم6133584 هحفص 5)مال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنیابونوم6133585 نیتیرف  T3UP(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

61335874jr 8f رتتک هحفص 5)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیترف6133591 شیامزآ  صیخشت  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6133592  PSA ELISA test kit-96T عون  PSA هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ردخم6133601 داوم  هحفص 5)روتکتد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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