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

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

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

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

( یهگآ دادعت 65  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 147  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

1401140 1 نابآ   نابآ   1515 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,750هکس , 000163,750 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,03098 ,030

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,460هکس , 000154,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,700232 سیئوس700, سیئوس کنارف   362کنارف , 100362 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   270رالد , 100270 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   95,93095,930لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 356وروی ژورن630356,630, ژورن نورک   35,20035,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,662یالط , 00014,662 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ409,540409,540دنوپ نپاژ نینی   دصکی   245,440245,440دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 175175))

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

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

زا 141 ھحفص 1 

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


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

ناریا موینیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ms 04-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRAN ALUMINIU.comPANY(IRALCO),Would like to invite eligible producers/suppliers for the supply of one new unit of ARL-

iSpark 8860 Quantometer on the basis oftender document (instruction and contract template). Intereste.companies may
.send thei.competitive offer till 26th November 2022,to below mentioned address

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

Address:PO Box 31,opposite Bahonar Park,Natural Resources Boulevard,Arak-Iran; Postal code:3818998116 Name of :: سردآ سردآ
office:Secretariat of the Transactio.committee,Iranian

:: 98 86 32162014و98 8632162402 نفلت :: -alco.net; e.mohammadi@iralco.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.iralco.ir

:: سکف :: Email:e.mohammadi@irسکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/043 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918522 :: هرازه هرازه مالعادکدک   فلا 1401/9/8  تاکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1401/9/21 تاکاپ  شیاشگ  ینف 1401/9/14  یبایزرا  هجیتن 

GAS CHROMATOGRAPH ANALYZER "SIEMENS SITRANs cV" MODEL:7KQ3105 نیالنآ رزیالانآ  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  لایر  نیمضت 2.325.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   08432912850 - 2077 :: نفلت :: 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

the supply of one new unit of ARL- iSpark  8860  Quantometer on the bas is  oftender documentthe supply of one new unit of ARL- iSpark  8860  Quantometer on the bas is  oftender document ناونع : : ناونع 11

نیالنآ نیالنآ رزیالانآ   رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق 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 141 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918355?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/54l3dwtme7ne2?user=73474&ntc=5918522
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/043 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918864 :: هرازه هرازه مالعادکدک   فلا 1401/9/8  تاکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1401/9/21 تاکاپ  شیاشگ  ینف 1401/9/14  یبایزرا  هجیتن 

GAS CHROMATOGRAPH ANALYZER "SIEMENS SITRANs cV" MODEL:7KQ3105 نیالنآ رزیالانآ  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  لایر  نیمضت 2.325.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   08432912850 - 2077 :: نفلت :: 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

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/50 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tpww.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرو هرهب  همانرب  یارجا  یارب  کینوسارتلا  یسیطانغم و  ورتکلا  رتمولف  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  6565   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GAS CHROMATOGRAPH ANALYZER "S IEMENS S ITRANs cV"GAS CHROMATOGRAPH ANALYZER "S IEMENS S ITRANs cV" نیالنآ   نیالنآ رزیالانآ   رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
MODEL:7KQ3105MODEL:7KQ3105

33

یرو یرو هرهب   هرهب همانرب   همانرب یارجا   یارجا یارب   یارب کینوسارتلا   کینوسارتلا وو   یسیطانغم   یسیطانغم ورتکلا   ورتکلا رتمولف   رتمولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 141 ھحفص 3 
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ   .. HBS تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000101 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia HBs Ag-EIA-96T-Sample عون  HBs Ag تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ   .. دوش یسررب  تسویپ  لیاف...دشابیم  ههام  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HBSHBS تیک   تیک ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 141 ھحفص 4 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 5   Biochek تکرش  SE تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000335 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   BIOCHEK هدنزاس عجرم  یتست  یتیلپ 450  نتراک 5   CK117 لدم یکشزپماد   D/SE النوملاس ازیالا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نومزآ صیخشت  ورهب  وراد  نیرف  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  رزیالانآ  نیمات  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

یکشزپماد یکشزپماد   D/SED/SE  النوملاس النوملاس ازیالا   ازیالا صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 66

رزیالانآ رزیالانآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000349 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا ناتسرهش  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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  یتسیاب  روتکاف  شیپ  - دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  - تسا یعقاوریغ  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000331000034 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818983177 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  2 زاف وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120342-086  ، 33139037-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131117-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 88

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   IgM CMVIgM CMV  تیک تیک ناونع : : ناونع 99
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زاریش ریما  یژولوکنا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030650000025 زاین :  هرامش 

زاریش ریما  یژولوکنا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ اب  قباطم  ییوراد  لاچخی  - 

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

1401/08/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تساوخرد  تسویپ  اب  قباطم  افطل  دشاب ..  یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  دشاب ....  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  هام ....  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنامن تکرش  یکشزپ  تازیهجت  دات  یاراد  یاه  تکرش  طقف  دامن  هئارا  روتکاتف  شیپ  یراذگ و 

7187915998 یتسپ :  دک  ریما ،  ناتسرامیب  هاگتسیا 11 - رهش -  گنهرف  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6323533-0713  ، 36323067-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36325655-071 :: 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 1010

تسیل تسیل قباطم   قباطم هدامآ   هدامآ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 111 1
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تسیل قباطم  هدامآ  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002389 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  یلایو  ینوفلس 1  هتسب  راگآ  دالب  تشک  طیحم  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  یلایو  ینوفلس 1  هتسب  راگآ  یب  ما  یا  تشک  طیحم  الاک :  مان 
هتسب 2000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  یلایو  ینوفلس 1  هتسب  راگآ  نوتنیه  رلوم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  تارتیس  نومیس  تشک  طیحم  الاک :  مان 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

عجرم بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  راگآ  زیا  نا  ید  تشک  طیحم  الاک :  مان 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نژ نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  راگآ  تالکش  تشک  طیحم  الاک :  مان 
بط

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نژ نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   SIM تشک طیحم  الاک :  مان 
بط نژ  نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نژ نیون  نایناریا  هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب   TSI agar تشک طیحم  الاک :  مان 
بط

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نایناریا هدنزاس  عجرم  بط  نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یهاگشیامزآ  دربراک  یلایو  رادقم 1  ینوفلس  هتسب   thio glycollate تشک طیحم  الاک :  مان 
بط نژ  نیون 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   -- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کارا یراسناوخ  هلا  تیآ  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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ردوپ  نودب  سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004679000065 زاین :  هرامش 

کارا یراسناوخ  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد نارتسگ  لهس  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL MED یتراجت مان  یتفج  نتراک 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهالاک  حرش.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  هدش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  امتح 

.ددرگ جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  امتح 
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

3818649433 یتسپ :  دک  یراسنوخ...ا ،  تیا  ناتسرامیب  هاگشناد  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33675000-086  ، 33675001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675007-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش ع )  ) رغصا یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ml 10هکت 2و5و هس  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090146000032 زاین :  هرامش 

زاریش ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امیس  یددع  نتراک 1100   ml 2 یکشزپ هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

گنرس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امیس  یددع  نتراک 700   ml 5 یکشزپ هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 20000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
گنرس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امیس  یددع  نتراک 480   ml 10 یکشزپ هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا سنج  لیوحت  / یرابتعا دیرخ  / دشابیم ددع   20000 دادعت هب  مادک  ره   2.5.10 زیاس هکت  هس  گنرس  تساوخرد  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED هیدات / ناتسرامیب

7143918796 یتسپ :  دک  (ع ، ) رغضا یلع  ناتسرامیب  امه  لته  یوربور  ماف  نیکشم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32288606-071  ، 32288602-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32289607-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   1010 وو 55 وو 22 هکت   هکت هسهس   گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیاه  G5 لاسگرزب جنس  نوخ  راشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002127 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان   Gamma G5 لدم نالاسگرزب  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 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

نیاه نیاه   G5G5 لاسگرزب   لاسگرزب جنس   جنس نوخ   نوخ راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هبو  دشاب  عجرم  هاگشیامزآ  هیدات  یاراد   G6PD تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000039 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارگشالت قاثیم  یهاگشیامزآ  یاه  هدروآرف  یدیلوت  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 50  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زانژوردیهد  تافسف  6- زکولگ تیک  الاک :  مان 

نارگشالت قاثیم  یهاگشیامزآ  یاه  هدروآرف  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 400 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ.دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هبو  دشاب  عجرم  هاگشیامزآ  هیدات  یاراددیاب   G6PD تیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مرف  قبط  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دننک  تکرش  مالعتسا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامت  تسا و  هباشم 

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

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

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دسرب دسرب هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات هبو   هبو دشاب   دشاب عجرم   عجرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ هیدات   هیدات یاراد   یاراد   G6PDG6PD  تیک تیک ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآزوریف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هام  تخادرپ 6  نامز  تدم  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090355000038 زاین :  هرامش 

دابازوریف نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز بط  نیون  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   TLC یتراجت مان  یتست  هتسب 20   TLC شور هب  وراد  فرصم  ءوس  عون  نامزمه 3  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سراپ بط  نانح  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HTP یتراجت مان  یددع  هشاس 1  یتساک  دایتعا  مدع  یتست  دنچ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
هتسب 3000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6  نامز  تدم  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471783133 یتسپ :  دک  دابآزوریف ،  نامردو  تشادهب  هکبش  یسدقم  دیهش  نابایح  دابآزوریف  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38724093-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723064-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد فرصم   فرصم ءوس   ءوس عون   عون نامزمه  33   نامزمه صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 1616
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  هباشم - دک  ناریا  بردود -  یرتیل  والکوتا 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000083 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردنکسا دمحم  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  بط  رازبا  یتراجت  مان   Lit 300 تیفرظ  ATI300 لدم کیتامسلاپ  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 35220101-5 028 هتفرگ  سامت  یبوقعی  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  لاوس  نتشاد  تروص  رد  هباشم - دک  ناریا  بردود -  یرتیل  والکوتا 300   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم هدنرب  هدهع  هب  شزومآ  بصن و  لمح و  هنیزه  .دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یم  تسویپ  ینف  تاصخشم   02835225092 میفتسم هرامش  ای  119 یلخاد

دشاب

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا بردود -  -  بردود یرتیل   یرتیل   300300 والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 1717
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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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ درادتسویپ  } لاک لولحم  تیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000564 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امه یالاک  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DC CAL یتراجت مان   ml 2 یگنرس ییاوقم 2  هبعج  رتنس  لاکیدم  لاک  لژ  نامسناپ  هدام  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  ههام  تخادرپ 8  دراد  تسویپ  ددع  تساوخرد 2  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

{{ درادتسویپ درادتسویپ  } } لاک لاک لولحم   لولحم وو   تیک   تیک ناونع : : ناونع 1818
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هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدوید رزیل  جنس و  فیط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000039 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هاقناخ یئارجا  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   INTER MEDIC یتراجت مان   SLP لدم  DIODE رزیل هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

عجرم هسنارف  هدنزاس  روشک   HORIBA JOBIN YVON هدنزاس عجرم   Ultima Expert لدم ییاقلا  هدش  تفج  یامسالپ  جنس  فیط  رتمورتکپسا  الاک :  مان 
نازرو نف  ایرآ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و ناهام ) ) مب - نامک نابوتا   30 رتمولیک نامرک  لیوحت  لحم  .دوش  لاسرا  اه  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  روتکاف  شیپ  افطل  .دنتسه  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لیوحت  هلحرم  ات  اه  هنیزه  یمامت 

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدوید یدوید رزیل   رزیل وو   جنس   جنس فیط   فیط ناونع : : ناونع 1919
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ راشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000584 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوکت هدننک  هضرع  عجرم   HEALER ARM BLOOD PRESSURE MONITOR هدنزاس عجرم   BM45 لدم ییوزاب  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ادرف هدیا 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  نوخ  راشف  هاگتسد   :: 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

( 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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ نوخ راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 2 12 1
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یتسالپویژنآ رتتک  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000191 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   MPA 1 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-270
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 3 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-000
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 3.5 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-002
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 4 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-004
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JL 6 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-010
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دک 670- میکح  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   JR 4 لدم  F .070 GC 6 رتتاک الاک :  مان 

00-082
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ 
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
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نادمه نایچشرف  بلق  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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقوم زیلاید  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000441 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   CARDIOMED هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CM-502712KI دک  Fx15 cm 12 زیاس تقوم  زیلاید  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 20 لوط 14   12 ای زیاس 16 هار  ود  نودلاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 5  هباشم /  دکناریا 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002501 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  7,000 دادعت : 

1401/08/30 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   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

تقوم تقوم زیلاید   زیلاید رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2222

زیلاید زیلاید تستس   ناونع : : ناونع 2323
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wolf یناپمک 4653131 ینف دک  اب  پوکسوتکزر  پول  ددع  یتساوخرد 4  یالاک  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002126 زاین :  هرامش 

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

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 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

زقس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868 - تکرش هدهعب  لاسرا  هنیزه  ههام -  تخادرپ 7  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   - پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094135000114 زاین :  هرامش 

زقس هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوتکزر پوکسوتکزر پول   پول ناونع : : ناونع 2424

پیت پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 2525
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / دمیآ رد  یمسر  هدننک  عیزوت  ای  هدننکدیلوت  / ددع یناریا 3600  هداس  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050270000074 زاین :  هرامش 

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  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 3600 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا هداس   هداس تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 2626
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمسق هب  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا.دشابدمیآوضع  تکرش  (. بلقراون  ) ECG راوپ و  یمادنا ) یاهدیل  ) دنبنسد تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ 05831514137 هجوت  امتح  یتسویپ  کرادم  ناپ و  تاحیضوت 

1101000257002540 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روشک  BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم   REZ004 لدم یکشزپ  ینیب  قلح و  شوگ و  لاسگرزب  راوپ  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   REZ010E لدم یناتسرامیب  لاسگرزب  رامیب  دنبتسد  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ .دشاب  یم  هدنشورفاب  ناتسرامیبرابنا  ات  لمح  هنیزه.دشاب  یمددع  هبدادعت.بلقراون  هاگتسد  راوپ  و  یمادنا ) یاهدیل  ) دنبتسد تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دشاب  تلاصا  بسچرب  یارادالاکوددرگ  تبث  IRC دکروتکافرد.دشاب یم  یدقن  تروص  هبروتکافو  الاک  تفایردزا  سپ 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بلقراون بلقراون  ) ) ECGECG راوپ   راوپ وو   یمادنا ) ) یمادنا یاهدیل   یاهدیل )) دنبنسد دنبنسد تستس   ناونع : : ناونع 2727
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  لداعم  دک  ناریا  زا  رادفاک 5/5  هشارت  هلول  , یس یس  یا 100  هناوتسا  تسورکیم  , تناس یدنب 10  مخز  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم لوبق  دروم  لخاد  دیلوت  تخاس  یاهالاک 

1101093263000220 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

هواک ینوفلس  هتسب   10x300 cm یلومعم یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
هتسب 2160 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

نتراک 2500 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 60 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  تسویپ  رد  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-908-53010443 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجراخ یناریا -   ** یرتیل یاه 20 هکشب  رد  یتراجت  نیلامرف  لولحم  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

یسیس یسیس     100100 یایا   هناوتسا   هناوتسا تسورکیم   تسورکیم ,, تناس تناس   1010 یدنب   یدنب مخز   مخز دناب   دناب ناونع : : ناونع 2828

یجراخ یجراخ یناریا -  -  یناریا  **  ** یرتیل یرتیل 2020 یاه   یاه هکشب   هکشب ردرد   یتراجت   یتراجت نیلامرف   نیلامرف لولحم   لولحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  pre-seration filter30 130-041-407 50pieces miltenyibiotec .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000085 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دمراف یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MILTENYI BIOTEC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Pre-separation filter 30 صیخشت تیک  الاک :  مان 

امزآ نیهب 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  یتساوخرد  یالاک  ریغ  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Pre-separation filter 30Pre-separation filter 30 صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 3030
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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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A1C تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093087000060 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HbA1c Assay عون  A1C نیبولگومه تیک  الاک :  مان 

صیخشت لآ  هدیا  یتراجت  مان  لدم 3255  هیتآ  صیخشت  لآ  هدیا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 50 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   ORANGE یتراجت مان  یددع  ینوفلس 96  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ml 0/1 تیفرظ لیرتسا  یهاگشیامزآ  پیرتسا  بویت  ورکیم  الاک :  مان 

نیما ناهوژپ  دارآ  نژ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ORANGE
هتسب 10000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزهو  هدوب  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

A1CA1C ناونع : : ناونع 3131
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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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع سکمسیس 600 یرتیل  نوتوزیا 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000845 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 600 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - یراک زور   5 هنومن لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

TEL: یحایم 06134434142و09169188922 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نایچشرف  بلق  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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع .ددع 600600 سکمسیس   سکمسیس یرتیل   یرتیل   44 نوتوزیا   نوتوزیا ناونع : : ناونع 3232

یبلق یبلق نشیلبا   نشیلبا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 141 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ksfl2arvrvlsq?user=73474&ntc=5918616
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918616?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبلق نشیلبا  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000444 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DIAGNOSTIC CABLE یتراجت مان  لدم 401981  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  رتتاک   Supreme Quad لباک الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   THERAPY IBI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 83702  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  نشیلبا  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BRK یتراجت مان  لدم 407206   cm 98 زیاس یبلق  یموتسوتپس  نزوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   VELOCITY KIT یتراجت مان  لدم 100003331  یبلق  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  دورتکلا  تیک  الاک :  مان 

بط کین  ددم 
هتسب 9 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک  ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  لدم 85713   Stockert روتارنژ هب   IBI نشیلبا رتتاک  یبلق  رتتاک  لباک  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک  ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  لدم 401983  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  رتتاک   Supreme Quad لباک الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DIAGNOSTIC CABLE یتراجت مان  لدم 401982   Supreme Quad یبلق رتتاک  دربراک  طبار  لباک  الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف امد و  یریگ  هزادنا  تازیهجت  نویساربیلاک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000248 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راشف امد و  یریگ  هزادنا  تازیهجت  نویساربیلاک  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38209000-071  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lot 2173217 دیهدب عومجم  تمیق  تسویپ  تاصخشم  اب  ازناولفنآ  ینشکیر  تیک 500  هتسب  افطل 4  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000145 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک یراذگراب  روتکاف  شیپ  اب  عومجم  تمیق  تسویپ  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف وو   امد   امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3434

یبلق یبلق   PTCAPTCA  تیک تیک ناونع : : ناونع 3535
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ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یلخاد دیلوت   - هام لقادح 24  رابتعا  نامز  تدم  - هتسب  7500 یددع ) هتسب 100  ) یدحاو رازه  هاجنپ   D 3 نیماتیو لرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ مولع  هاگشناد  یئاهن  دیئات  هب  طونم  تخادرپ 

1101003580000015 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یباراف یزاسوراد  یددع  نوکالف 60   mg 500 زد صرق   D نیماتیو تانبرک  میسلک  الاک :  مان 
هتسب 7500 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات هب  طونم  تخادرپ  - یلخاد دیلوت   - هام لقادح 24  رابتعا  نامز  تدم  - هتسب  7500 یددع ) هتسب 100  ) یدحاو رازه  هاجنپ   D 3 نیماتیو لرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسدرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یئاهن 

6616834441 یتسپ :  دک  دادما ،  هتیمک  لک  هرادا  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238615-087  ، 33235314-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235314-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ -- یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت  - - هام هام لقادح  2424   لقادح رابتعا   رابتعا نامز   نامز تدم   تدم -- هتسب هتسب   75007500 یددع ) ) یددع 100100 هتسب   هتسب  ) ) یدحاو یدحاو رازه   رازه هاجنپ   هاجنپ   DD  33 نیماتیو نیماتیو لرپ   لرپ ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یئاهن   یئاهن دیئات   دیئات هبهب   طونم   طونم

3636
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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 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  ار  دوخ  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   0130242 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985005936 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ نادار  هدننک  هضرع  عجرم  نادار  یتراجت  مان   RADAN TRHP370 wifi/gsm/gprs لدم راشف  تبوطر و  امد و  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
دابانس

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  تروص  هب  ار  دوخ  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   0130242 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148386-061  ، 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

راشف راشف وو   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد رگال   رگال اتید   اتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737
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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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000651 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزا تازیهجت  - 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اسف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون 09176124191

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

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزا یهاگشیامزا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3838
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وراد اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( LOT:10465(strile PTFE syringe filter 0.22um 3mm زمرق  PTFE یگنرسرس رتلیف  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 superpure دنرب

یددع هتسب 50 6
1101094155000013 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BIOCOMMA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   SF250-45-PTFE لدم  mm 25 زیاس  PTFE سنج یهاگشیامزآ  یگنرس  رتلیف  الاک :  مان 

اریو ناناد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BIOCOMMA هدنزاس
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  گولاتاک  ای  ریوصت  لاسرا 

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

superpuresuperpure دنرب   دنرب ( ( LOT:10465(strile  PTFE syringe filter 0 .22um LOT:10465(strile  PTFE syringe filter 0 .22um 3mm3mm  زمرق زمرق   PTFEPTFE یگنرسرس یگنرسرس رتلیف   رتلیف هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یددع یددع 5050 هتسب   هتسب 66

3939
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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 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب   Varian CP-3800 Gas Chronograph هاگتسد یکدی  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000135 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان  لدم 7890  یهاگشیامزآ  دربراک  یزاگ  فارگوتامورک  الاک :  مان 

فیرش یامزآ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامزآ بسچرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000579 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   MTG یتراجت مان  لدم 23000/0427  یهاگشیامزآ  هلول  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

ددع 200000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  تسویپ  حرش.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن صخشم  تسویپ  حرش  رد  هنافساتم  هک  هدش  هدز  بسچرب  یور  هدش  تیال  کرام  کوب  تروص  هب  شخب  مان 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب     Varian CP-3800  Gas ChronographVarian CP-3800  Gas Chronograph هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

شیامزآ شیامزآ بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 4141
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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 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GASTEC دک 70 )  ) ناتپاکرم بویت  روتکتد  پمپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000130 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC CORPORATION هدنزاس عجرم   GASTEC یتراجت مان   GV-110S لدم اوه  رادرب  هنومن  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 

بونج
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفلوس دیفلوس نژوردیه   نژوردیه روتکتد   روتکتد بویت   بویت -- اوه اوه رادرب   رادرب هنومن   هنومن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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یکشزپ 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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طیارش  رد  جردنم  تاصخشم  ربارب  ًافرص  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یمشچ (  هس  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( .دشاب یم  رظن  دم  یتسویپ  ءاهب 

1101060036000026 زاین :  هرامش 
یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   B-383PLI لدم یمشچ  هس  لاکیدمویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  طیارش  رد  جردنم  تاصخشم  ربارب  ًافرص  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یمشچ (  هس  پوکسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .دشاب یم  رظن 

6714869914 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  - هاگشناد نابایخ  - یدوریش دیهشراولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274622-083  ، 34274618-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274622-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوسارتلوا رزیالوبن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000189 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   ME-900 لدم کینوسارتلوا  رزیالوبن  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دندرگ مادقا  هعلاطم و  هرامش 1 و 2  یاه  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ هسهس   پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 4343

کینوسارتلوا کینوسارتلوا رزیالوبن   رزیالوبن ناونع : : ناونع 4444
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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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچاتیه پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093087000061 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لآ هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدنزاس  عجرم   H007 لدم یهاگشیامزآ  یچاتیه  ورکام  پاک  الاک :  مان 

نایناریا متسیس 
ددع 240000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم  QC lab دنرب یچاتیه  پاک  ، هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزهو  هدوب  روتکاف  شیپ  دمیآ و  یاراد 

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

یچاتیه یچاتیه پاک   پاک ناونع : : ناونع 4545
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52451262 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رتموتناوک  درادناتسا  یاه  هنومن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/8/14هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/8/18عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPECTRPHOTOMETER 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

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

رتموتناوک رتموتناوک درادناتسا   درادناتسا یاه   یاه هنومن   هنومن ناونع : : ناونع 4646

SPECTRPHOTOMETERSPECTRPHOTOMETER ناونع : : ناونع 4747

CRPCRP  یمیشویب یمیشویب لرتنک   لرتنک مرس   مرس رامیب -  -  رامیب راردا   راردا فرظ   فرظ یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 4848
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.لخاد  دیلوت  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000062 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 40 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

DDP01172 لدم
هتسب 3 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 یمیشویب  Arsenazo میسلک تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ab تیک الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یزاس کیتسالپ  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   A7T یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   1000D لدم یکیتسالپ  سنج  لکش  یا  هلول  رامیب  راردا  فرظ  الاک :  مان 

ژیروات نوسرذآ  یزاس  کیتسالپ  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ژیروات  نوسرذآ 
ددع 6000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ناسینا ییوراد  یهاگشیامزآ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HIV 1/2 یتراجت مان  یتست  ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  یزب  لانولک  یلپ  نیلوبولگ  نمویه  یتنآ  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نوخ شهوژپ  شیالاپ و  هدننک  هضرع  عجرم   ml 10 لایو ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

بط صیخشت  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  یتیک  ییاوقم 1  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HIV تیک الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
عجرم نامرد  میزنآ  یمیش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 0/5 یرطب ییاوقم 1  هبعج   CN1.CRP-001 لدم حطس 1   CRP یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 

نامرد میزنآ  یمیش  هدننک  هضرع 
یرطب 5 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نامز بط  نارای  هدننک  هضرع  عجرم   DIAPLUS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  نتراک   Kit 96 tests لدم یهاگشیامزآ   FT4 تیک الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات.دوش یم  باختنا  یدروم  کت و  کت  تروصب  مالعتسا  یازجا  یرابتعا و  تخادرپ  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه.ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب و   imed مان تبث  هدننک 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: 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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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتمیلیم 1500000  یا 20  هرقن  لایو  پک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یرتمیلیم 1000000  ییالط 20  لایو  پک 

1201004117000352 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,500,000 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تیاعر  هناماس  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتمیلیم یرتمیلیم   2020 یایا   هرقن   هرقن لایو   لایو پکپک   ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5919196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 10 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 150 ییوراد لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 1 (= تسویپ تاصخشم  قبط  ) یرتیل 300 ییوراد لاچخی 

دوش مالعا  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  تمیق  یراذگ  تمیق  هلحرمرد 
1101004601000231 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.MR لدم وراد  یرادهگن  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تسویپ  یاه  مرف  تسویپ /) طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  اقیقد  ) ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  اضما و 

دوش تسویپامتحروتکاف  شیپ 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 150150 ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5050
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس دنتسم  رتفد  نیئتورپ -) تست  تست و  ومه  وشتسش ( دنیآرف  شیاپ  رگناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000783 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوتلآ هدنزاس  عجرم  ایوپ  نیمات  نوتلآ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یلوپمآ  یکشزپ  نویسازیلیرتسا  رطقم  بآ  پاوس و  اب  هارمه  ومه  تست  یلایو  رگناشن  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نیمات 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ایوپ بط  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERDOC یتراجت مان   WC-115 لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  والکوتا  هاگتسد  نیئتورپ  تست  رگناشن  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  یرنف  یفاحص  عون   20/5x28 cm زیاس  RRS لدم یزاس  دنتسم  رتفد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وشتسش وشتسش دنیآرف   دنیآرف شیاپ   شیاپ رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 5151
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید روتارنژ  نشکناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000250 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   HAMEG INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   HMF لدم لاتیجید  روتارنژ  نشکناف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  یمجح  یکیرتکلا  تیاده  یاه RCPT ، RCMT و  شور  هب  رلک  نوی  نازیم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ،

1101001050000129 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملس رادیاپ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   RCT3 یتراجت مان   RCT3-06 لدم نتب  رد  رلک  نوی  عیرس  یریذپ  ذوفن  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یمسر روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یمجح  یکیرتکلا  تیاده  یاه RCPT ، RCMT و  شور  هب  رلک  نوی  نازیم  یریگ  هزادنا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیرک 09365106496 سدنهم  تسیمازلا ، ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسا ، هباشم  دک  ناریا  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید روتارنژ   روتارنژ نشکناف   نشکناف ناونع : : ناونع 5252

یمجح یمجح یکیرتکلا   یکیرتکلا تیاده   تیاده وو     RCPT ، RCMTRCPT ، RCMT یاه   یاه شور   شور هبهب   رلک   رلک نوی   نوی نازیم   نازیم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید جنسرلک  wtw لباترپ جنس  تیاده  hach لباترپ جنس  ترودک   wtw لباترپ رتم  ph تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000329 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   pocket colorimeter II لدم بآ  رلک  یریگ PH و  هزادنا  دربراک  لباترپ  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
METTLER هدنزاس عجرم   METTLER TOLEDO یتراجت مان   S213 لدم یزیمور  رتم  یتیویتکادناک  رتم و   PH یمیشورتکلا هروظنمدنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

امزآ مج  نیپساک  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   TOLEDO
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
انیپسار کینورتکلا  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  انیپسار  کینورتکلا  زیهجت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   L124 لدم لباترپ  جنس  ترودک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

عجرم نارای  زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ14D لدم لباترپ  جنس  یروش  جنس و  تیاده  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
اکیرما هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HACH هدنزاس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 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  هرامش 09163011074 هب  یسیئر  یاقآ  اب  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

34457036-061  ، 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

لاتیجید لاتیجید جنسرلک   جنسرلک ---- wtwwtw لباترپ لباترپ جنس   جنس تیاده   تیاده ---- hachhach لباترپ   لباترپ جنس   جنس ترودک   ترودک  --  -- wtwwtw لباترپ لباترپ رتم   رتم phph ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزارت یرام - نب   - رتم چا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090983000007 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  دهشم    یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نورت بال  هدننک  هضرع  عجرم   LABTRON یتراجت مان   L2012 لدم یزیمور  رتم   PH الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دادهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   VA 1500 ناوت  V 220 ژاتلو شوج  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   OHAUS هدنزاس عجرم   OHAUS یتراجت مان   SCOUT SKX222 لدم  g 0/01 تقد اب  یهاگشیامزآ  وزارت  الاک :  مان 

امزآ مج  نیپساک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   - یزاسوراد هدکشناد  دهشم  لیوحت  لحم  دنفسا 1401- هیوست   - تسویپ لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقدص  09153229864  - دوش لاسرا 

9188617881 یتسپ :  دک  دهشم ،  یزاسوراد  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  کراپ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31801000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38823251-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وزارت وزارت یرام - - یرام نبنب    - - رتم رتم چاچا   یپیپ   ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000247 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کت انیس  هدننک  هضرع  عجرم   ERAVAP یتراجت مان   EV10 لدم کیتاموتا  راخب  راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون 24 زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو

1101005920000253 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تهج  تلو  عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171065653 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  زاس  نژیسکا 

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

راخب راخب راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

تلو تلو عون  2424   عون زازا   رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   2 020 اتات     44 یجورخ   یجورخ وو     Dc Rang 1 - 100Dc Rang 1 - 100 تاصخشم   تاصخشم اباب   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا چنیا   چنیا   1010 رسنلیاس   رسنلیاس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یسیطانغم رتمولفدیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000316 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سفنت سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Care fusion یتراجت مان  لدم 09220   oxygen 0-15 LPM رتمولف الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  نلیتا  زاگ  صوصخم  یمرج  رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000587 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BROOKS هدنزاس عجرم   BROOKS یتراجت مان   3809G لدم بآ  نشرزنیا  رتمولف  جنس  یبد  الاک :  مان 

برغ دنیآرف 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  نآ  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  هظحالم و  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یسیطانغم .یسیطانغم رتمولفدیرخ   رتمولفدیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5858

بآبآ نشرزنیا   نشرزنیا رتمولف   رتمولف جنس   جنس یبد   یبد نلیتا -  -  نلیتا زاگ   زاگ صوصخم   صوصخم یمرج   یمرج رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یزکرم  نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  بآ  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005445000318 زاین :  هرامش 

زاوها یزکرم  نادنز  هدننک :  رازگرب 
تشر مارآ  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MANTE یتراجت مان   MS300/MS400 لدم یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

مالیا یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORBES MARSHAL یتراجت مان   AIT-004-66 لدم  TOC بآ روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یزارخ نیعم  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  یژولونکت  نایسراپ  یتراجت  مان   PT-1115 ECO لدم مامح  ود  هتیزوکسیو  تست  مامح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  بآ  پمپ  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6147134653 یتسپ :  دک  زاوها ،  یزکرم  نادنز  - نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574319-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36573974-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتیزوکسیو هتیزوکسیو تست   تست مامح   مامح  -  - TOCTOC  بآبآ روزیلانآ   روزیلانآ یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ نزمه   نزمه تنگم   تنگم بآبآ -  -  پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

5919515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتسیرک کت  بارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001129 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شوج شواک  هدننک  هضرع  عجرم   IAM یتراجت مان   4WRZ 25 E50-7X/6EG24N9ETK4/D2M لدم یهاگشیامزآ  کینوسارتلوا  بارپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف 09144519651 تاحیضوت  هدش  بارخ  شدرب  ناملا  ردنیب  لدم  الخ  نوا  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000034 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کادآ دید  ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MEMMERT هدنزاس عجرم   VO200 لدم الخ  نوآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب هریغ  ناکسا و  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  هاگتسد  ریمعت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفای دهاوخ  ماجنا  هدکشناد  لحم  رد  ریمعت  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم  هدننک  نیمات 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتسیرک لاتسیرک کتکت   بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 6161

ردنیب ردنیب لدم   لدم الخالخ   نوا   نوا هاگتسد   هاگتسد درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس تبوطر  جنسامد و  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  قبط  هرقن  رهوج  اناسر  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000551 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
امد رگناشن  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس تبوطر   تبوطر وو   جنسامد   جنسامد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

هرقن هرقن رهوج   رهوج اناسر   اناسر ملق   ملق ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-901-53011084 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنالکسا یتنآ  ییایمیش  هدام  ملق  کی  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

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  reax27104QiagenOIAprep Spin Miniprep kit 50 ددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000087 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تایح انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   QIAGEN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library Kit تیک الاک :  مان 

لدم 180475 شناد 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنالکسا تنالکسا یتنآ   یتنآ ییایمیش   ییایمیش هدام   هدام ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

reax27104QiagenOIAprep Spin Miniprep k itreax27104QiagenOIAprep Spin Miniprep k it   5050 ددع ددع   33 ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  تاک  ریاو  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000290 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
sp100-0202+fixture - - 

sp100-07-02&sp100-07-03 - 
facing pride - 

facing 405 - 
facing 405 - 

sp100-03-02 - 
cover sm03 d030-01 - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075614-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک ریاو   ریاو تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  هطوبرم  یاه  کلا  یدنب RETSCH و  هناد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000549 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کاخ هناد  زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
هداز 09144239673 یلق  سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه کلا   کلا وو     RETSCHRETSCH  یدنب یدنب هناد   هناد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52451170 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

45KW یئاقلا نکمرگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  147147   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

4545 KWKW  یئاقلا یئاقلا نکمرگ   نکمرگ ناونع : : ناونع 6969
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10000  ادج  لدین  نیلوسنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000779 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 1 مجح یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک ددرگ -  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  رابنا  ات  لمح 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدابازوریف 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 08 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب ترازو  دات  دروم   sino power-s کرام نکسا  یت  یس  هاگتسد  روش  روتکژنا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091964000017 زاین :  هرامش 

یر یدابازوریف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد دیون  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   25x8x6 cm زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یوق  راشف  گنرس  الاک :  مان 

هنایمرواخ
ددع 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب ترازو  دات  دروم   sino power-s l کرام نکسا  یت  یس  هاگتسد  روش  روتکژنا  گنرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1849794113 یتسپ :  دک  فکمه ،  مالسا پ 72 ط  نایئادف  یر خ  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51048-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55953082-021 :: 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   1000010000 دادعت   دادعت ادج   ادج لدین   لدین نیلوسنا   نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7070

نکسا نکسا یتیت   یسیس   هاگتسد   هاگتسد روش   روش روتکژنا   روتکژنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت طقف /  هام  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یددع /  ات 60  هتسب 45  یبوچ  گنالسبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یددع هتسب 45   3000

1101094897002124 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

فیرظ هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 75  هتسب   ZP125 لدم  12/5x1/5 cm زیاس یبوچ  سنج  فرصم  رابکی  لیرتسا  گنالسبآ  الاک :  مان 
ناهاپس رمیلپ 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یددع هتسب 45  دادعت 3000  طقف /  هام  تخادرپ 4   / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  یددع /  ات 60  هتسب 45  یبوچ  گنالسبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   6060 اتات     4545 هتسب   هتسب یبوچ   یبوچ گنالسبا   گنالسبا ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیدیما یقیاقد  لیعامسا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد یتسویپ  تسیل  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) یژولویدار ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091165000042 زاین :  هرامش 

هیدیما یقیاقد  لیعامسا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
میکح ناروآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA هدنزاس عجرم  یگرب  هتسب 100  نتراک 5   20/3x25/4 cm زیاس یژولویدار  کشخ  ملیف  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا اهالاک  هیلک ی  IRC دک.دشابیم هدنشورف  اب  لیوحت  ات  یربراب  هیارک.دوشن  یراذگ  تمیق  فرصم  هدامآ  یوراد.دشاب  الاب  اضقنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا قوف  طیارش  تیاعر   . دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل.دشابیم  یمازلا  هدنشورف   IMED .ههام تخادرپ.ددرگ 2 دیق  روتکاف  رد  دشابیم و 

6373177491 یتسپ :  دک  یقیاقد ،  دیهش  کینیلک  یلپ  ورین  یوک  یقیاقد  دیهش  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52631292-061  ، 52625066-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52631292-061 :: 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

دراد دراد یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل (( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یژولویدار یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 7373
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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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هزور  45 تخادرپ زکرمدیاتروم  سنج  دوش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  یمازلادمیا  تساوخرد  قبط  لمع  قاتا  هلاناکود  لدین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفابراب

1101095112000599 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

لیرتسا 1 هتسب   EV2B5 لدم  mm 1500 لوط  mm 3/2 یجراخ رطق   mm 2 یلخاد رطق  یکشزپ  فرصمرابکی  هار  ود  یرف  لدین  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
نمد لگ  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نمد  لگ  ایسآ  یتراجت  مان  یددع 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرمدیاتروم  سنج  دوش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  یمازلادمیا  تساوخرد  قبط  لمع  قاتا  هلاناکود  لدین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ تخادرپ زکرمدیاتروم   زکرمدیاتروم سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا یمازلادمیا   یمازلادمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط لمع   لمع قاتا   قاتا هلاناکود   هلاناکود لدین   لدین ناونع : : ناونع
هدنشورفابراب هدنشورفابراب

7474
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  زغم و  یحارج  دربراک  رادمد  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000581 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 10  یو  هتسب  دک 3030   30x30 mm زیاس یکشزپ  کپاویدار  لیرتسا  رادمد  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  کی  زغم و  یحارج  دربراک  رادمد  هبنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  رظن  دروم  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ  تبث   IRC اب روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  تساوخرد  لک  تمیق 

 : 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق کیکی   وو   زغم   زغم یحارج   یحارج دربراک   دربراک رادمد   رادمد هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 7575
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

O2 تیسوکل نوخ  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000580 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب  لدم 01  رامیب  ندب  هب  نوخ  لاقتنا  یارب  یطابترا  هلیسو  تیسوکل  نوخ  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

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

O2 تیسوکل نوخ  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 3 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

 : 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

O2O2 تیسوکل   تیسوکل نوخ   نوخ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 7676
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  دمیآ / یمسر  هدننک  عیزوت  ای  هدننکدیلوت  / ددع  40000 دادعت جیگ 30  ( اوآ  ) نیلوسنا گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101050270000075 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   cc 1 تیفرظ لیرتسا  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
هتسب 4000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خن 20 ییولیک 16ال  هداسزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000635 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادقم دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  ریغ  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

یمرگولیک
مرگولیک 500 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو.دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 10  :: 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

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ دمیآ / / دمیآ یمسر   یمسر هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت ایای   هدننکدیلوت   هدننکدیلوت // ددع ددع   4000040000 دادعت دادعت   3030 جیگ   جیگ (( اوآ اوآ  ) ) نیلوسنا نیلوسنا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

7777

2020 خنخن   الال   1616 ییولیک   ییولیک هداسزاگ   هداسزاگ ناونع : : ناونع 7878
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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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاو دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000565 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد   :: 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

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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع زابرس 28*4 200 کی  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000341 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/25 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

ریاو ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 7979

ددع ددع 200200   44** 2828 زابرس   زابرس کیکی   یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس یکشزپ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000161 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ اهدنرب  ریاس  تمیق  مالعا  زا  یدوجوم  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  دات  دروم  اپوس  دنرب  طقف.دیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.ددرگ 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000162 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   B.BRAUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   BB512 دک یروتسیب 12  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.دیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 8181

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 8282
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  وراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000057 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا ییورادو  یقیرزت  یاه  هدروآرف  تکرش  زا   ml 250 ینلیپورپ یلپ  یرطب  دصرد  زد 0/45 یقیرزت  یکمن  مرس  دیارلک  میدس  الاک :  مان 

یرطب 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

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

هام لقا 6  دح  فرصم  خیرات  اب   - رابنا برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

یکشزپ مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح  - یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   - تسا هدش  یرازگراب  تسویپ  تمسق  رد  دیرخ  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لقنو 

1101093848000097 زاین :  هرامش 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط ابید  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  ریلکازگا  یتراجت  مان   g 102 ییاوقم هبعج  یدنب  هتسب  عون  لدم 012792  یکشزپنادند  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 
سراپ

هبعج 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198684868 یتسپ :  دک  هداز ،  ییوتک  نادیم  رهشلگ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531614-026  ، 33551614-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551614-026 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وراد   وراد ناونع : : ناونع 8383

یکشزپنادند یکشزپنادند یریگبلاق   یریگبلاق هدام   هدام ناونع : : ناونع 8484
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ع)  ) اضر 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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 50) یمرگ یفارگونوس 260  لژ  (_ هتسب یژولویدار 43*35_17*14(5 ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000859 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم دم  ایسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DVM یتراجت مان  یا  هتسب  نتراک 4   35x43 cm زیاس یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BP یتراجت مان   ml 250 یکیتسالپ یطوق  نتراک 40  یکشزپ  یفارگویدراک  یفارگونوس و  لژ  الاک :  مان 
نتراک 50 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  دیاب  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبو  هدوب  هباشم  اهدک   _ یفارگونوس لژ  یژولویدار 43*35_17*14 _ ملیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دسرب دیاب  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( ددع ددع 5050 )) یمرگ یمرگ   260260 یفارگونوس   یفارگونوس لژلژ   (_(_ هتسب هتسب 55 )) 1414** 1717__ 3535 ** یژولویدار  4343 یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 8585

یبلق یبلق یفارگویژنآ   یفارگویژنآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 8686
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یبلق یفارگویژنآ  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000192 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
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 900 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 622-533
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 4 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 620-533
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 6 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 624-533
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 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 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم  یبلق  یفارگویژنآ  دربراک   JL 3.5 لدم  F SuperTorque Plus 6 رتتاک الاک :  مان 

دک 618-533 میکح 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ 
06142424306 تاموزلم _  رابنا 

ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . لانیاپسا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002007 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 18 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 20 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 21 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 22 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 27 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 23 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 24 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 25 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 26 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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  . . لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 8787
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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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  کی  دادعت  یکیرچ  لدم  راتتسا  روت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000247 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکباب یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقاط  لدع 6  یدنب  هتسب  عون   m 1/5 ضرع یلگنج  راتتسا  حرط  یپاچ  هچراپ  الاک :  مان 
لدع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  کی  دادعت  یکیرچ  لدم  راتتسا  روت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف 

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

تساوخرد تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ مالعتسا   مالعتسا لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت یکیرچ   یکیرچ لدم   لدم راتتسا   راتتسا روت   روت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

8888
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یتناس و  تیساسح 2/5  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000579 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زیهجت  بط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   + VACCARE یتراجت مان  یکیتسالپ  هتسب   cmx10 m 10 زیاس لیرتسا  ریغ  یلور  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  دنچ  یتناس و  تیساسح 2/5  دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 4 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیق 

 : 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید ملق   ملق دنچ   دنچ وو   یتناس   یتناس   2 /52/5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 8989
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع اعمج 10000  ) هتسب دادعت 200  هب  یددع  یاه 50  هتسب  رد  تیفیک  اب  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000652 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  هنومن  الاک  لاسرا  زا  لبق  افطل 

دشاب یم  ههام  ود  هیوست 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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   1000010000 اعمج   اعمج )) هتسب هتسب   2 00200 دادعت   دادعت هبهب   یددع   یددع   5050 یاه   یاه هتسب   هتسب ردرد   تیفیک   تیفیک اباب   هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نینوپاس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 60 یرطب یدنب  هتسب  عون  شپش  دض  نوکیتمیاد  نویسول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000040 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا نینوپاس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 60 یرطب یدنب  هتسب  عون  شپش  دض  نوکیتمیاد  نویسول  الاک :  مان 

یرطب 450 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هینزه.دشاب یم  یمازلا  هناماس  ردروتکاف  شیپ.دننک  تکرش  مالعتسا  رددنناوت  یم  زوجم  یاراد  هاگدننک  نیمات  مامت  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا 

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

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

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا نینوپاس   نینوپاس هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یتراجت   یتراجت مان   مان دقاف   دقاف یتراجت   یتراجت مان   مان   mlml   6060 یرطب   یرطب یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون شپش   شپش دضدض   نوکیتمیاد   نوکیتمیاد نویسول   نویسول ناونع : : ناونع 9191
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  / لاسگرزب فرصم  رابکی  هبل  کت  رتوکورتکلا  تیلپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  یمامت  ًافطل  دشاب  یم 

1101095166000205 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناژوف یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BAISHENG MEDICAL هدنزاس عجرم  لاسگرزب  زیاس  رتوکورتکلا  هاگتسد  هبل  کی  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
بط

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: 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

نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن تروصب   تروصب دکدک   ناریا   ناریا // لاسگرزب لاسگرزب فرصم   فرصم رابکی   رابکی هبل   هبل کتکت   رتوکورتکلا   رتوکورتکلا تیلپ   تیلپ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یمامت   یمامت ًافطل   ًافطل دشاب   دشاب

9292

هدننک هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدننک ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000160 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتپس یتراجت  مان   Lit 0/5 ینلیتا یلپ  فرظ  حوطس  لوناتا  دیناوگیب و  نلیتمازگه  یلپ  هیاپ  سناسا  اب  هتعاس  یراگدنام 24  اب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  سیفرس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  یکشزپنادند  یکشزپ و  تازیهجت  مزاول و  دربراک  دیئدلآراتولگ  هیاپ  رب  درس  هدننک  لیرتسا  الاب و  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نیدیسروپسا  یتراجت  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  ینلیتا  یلپ  فرظ   ml 500 مجح دیارلک 2  موینومآ  لیتم  ید  لیسد  ید  نژوردیه و  دیسکارپ  هیاپ  رب  ادزدنگ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

سوتول دمراف  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  دیاسیاه 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یتپس یتراجت  مان   ml 500 الاب هتیسناد  ینلیتا  یلپ  فرظ  ندب  تسوپ  تسد و  دربراک  دیارلک  موینوکلآزنب  لوناتا و  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  نیدیس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب یم  ههام  هس  تروص  هب  باسح  هیوست.دشاب  یم  دات  دروم  یتساوخرد  دک  ناریا  طقف  دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  ری  لمح 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هدز  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  اب  طقف  طقف و  .دوش  کچ  تسویپ  لیاف  .یروف  لیوحت  دوجوم و   ct روتکژنا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000200 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   CT9000 PEDSTAL لدم نکسا  یت  یس  یرادربریوصت  تسارتنک  لماع  روتکژنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هدز  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  اب  طقف  طقف و  .دوش  کچ  تسویپ  لیاف  .یروف  لیوحت  دوجوم و   ct روتکژنا هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: 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

دوش دوش هدز   هدز تمیق   تمیق هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ تاصخشم   تاصخشم اباب   طقف   طقف وو   طقف   طقف .دوش   .دوش کچکچ   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف .یروف   .یروف لیوحت   لیوحت وو   دوجوم   دوجوم   ctct روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9494
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دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب هتشادار  اضقنا  خیرات  نیرتالاب  ودشاب  رادروخرب  یبسانم  تیفیک  زا  دشاب  irc دک یارادو  یمسر  روتکافو  دم  یآ  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050069000010 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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 800 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
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 400 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکولانیس سکولانیس لدم   لدم یلوسپک   یلوسپک ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 9595
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید کمن  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000788 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم  لاگس  یتراجت  مان   kg 25 یکیتسالپ هسیک  بآ  هیفصت  دربراک  صرق  لکش  یکمن  ریگ  یتخس  الاک :  مان 

هسیک 5000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید کمن   کمن صرق   صرق ناونع : : ناونع 9696
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 لافطا رتوک  تیلپ  - ددع  500 لاسگرزب رتوک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000781 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هسیک   E0560 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دقن  تخادرپ 

هدنشورف  هدهع  رب  هیارک  ناتسرامیب –  یالاک  رابنا  لحم  رد  لیوحت 
دش دنهاوخ  عوجرم  اهالاک  ، تیفیک دات  مدع  تروص  رد 

دیلوت هب  خیرات  نیرت  کیدزن 
ددرگ همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 لافطا لافطا رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ -- ددع ددع   500500 لاسگرزب لاسگرزب رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 9797
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  .ههام  باسح 4  هیوست   . تسا هباشم  دک  ناریا   . SIRIO لباترپ روتالیتنو  یموطرخ  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ رکذ  امتح  یداهنشیپ  یالاک  دنرب.الاک 

1101090979000325 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 026-3110  مدزاب  یجورخ  نژیسکا  تروپاس  لاسگرزب  لباترپ  روتالیتنو  یسفنت  رادم  الاک :  مان 
تروئآ نارهت 

ددع 400 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک دنرب.الاک  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  .ههام  باسح 4  هیوست   . تسا هباشم  دک  ناریا   . SIRIO لباترپ روتالیتنو  یموطرخ  هلول  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  ایمکت و  تسویپ  لیاف  .ددرگ  رکذ  امتح  یداهنشیپ 

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

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام   44 باسح   باسح هیوست   هیوست  . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . S IRIOSIRIO لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ رکذ   رکذ امتح   امتح یداهنشیپ   یداهنشیپ یالاک   یالاک دنرب.الاک   دنرب.الاک

9898
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نادمه نایچشرف  بلق  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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیم سیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000442 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ST.JUDE MEDIAL یتراجت مان   Zephyr XL DR لدم یکشزپ  یا  هرفح  ود  رکیم  سیپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ST.JUDE MEDIAL یتراجت مان   Zephyr XL SR لدم یکشزپ  یا  هرفح  کت  رکیم  سیپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: 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

رکیم رکیم سیپ   سیپ ناونع : : ناونع 9999
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تشر یزکرم  نادنز  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  یراذگ و  تمیق  مالقا  یتسویپ  تسیل  قبط   : هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000368000150 زاین :  هرامش 

تشر نادنز  هدننک :  رازگرب 
ناریا نینوپاس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 10  هبعج   mg 50 زد صرق  لولونتآ  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 55  تخادرپ  دشاب  یم  تشر  یزکرم  نادنز  رابنا  لیوحت  لحم  هدننک و  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  روتکاف  هارمه  هب  الاک  انمض.ددرگ  یم  لاطبا  تساوخرد  الاک  لاسرا  رد  هدنرب  مالعا  زا  سپ  تعاس  زا 72  شیب  ریخات  تروص 

4133973149 یتسپ :  دک  تشر ،  یزکرم  نادنز  - رس هکلس  یاتسور  هب  هدیسرن  - ناکال هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33480100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480100-013 :: 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

mgmg  5050 زدزد   صرق   صرق لولونتآ   لولونتآ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  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 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  درز  یتروص و  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000351 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 7000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب درز   درز وو   یتروص   یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 141 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xg934qbgl8kkx?user=73474&ntc=5918257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918257?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ تساوخرد   } ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000566 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3x38 mm زیاس  H7493941238300 دک تیلا  سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 
دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 48 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09177073947 تساوخرد   :: 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

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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{{ تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد  } } ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 102102

یرابتعا یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ .دشابیم   .دشابیم یمازلا   یمازلا لاعف   لاعف تروصب   تروصب لبیل   لبیل هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسیل   تسیل قبط   قبط اهزیاس   اهزیاس لیگراشای   لیگراشای یزغم   یزغم سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 103103
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تسیل قبط  اهزیاس  لیگراشای  یزغم  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  .دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002390 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT710T دک  mm 5 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT711T دک  mm 4 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT720T دک  mm 4/7 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT740T دک  mm 7 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT742T دک  mm 6/5 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تازیهجت تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT752T دک  mm 8/3 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا یکشزپ 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT750T دک  mm 9 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FT760T دک  mm 11 زیاس لیگراشای  مسیرونآ  سپیلک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  اهزیاس  لیگراشای  یزغم  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  .دشابیم  یمازلا  لاعف  تروصب  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   VP702X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000330 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   VP702X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیدووک دنرب  تلاصا  - دک  یاراد  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  یس  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000350 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنرس نایرآ  ینوفلس  هتسب   cc 2 فرصم رابکی  یکشزپ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 50000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  ،IRC و  الاک دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COVIDIENCOVIDIEN  یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 رتسیلب   رتسیلب   VP702XVP702X لدم   لدم قورع   قورع وو   بلق   بلق یحارج   یحارج   surgiprollsurgiproll نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 104104

یسیس یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 105105
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  هریغ  لونیکودی و  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک 

1101003523000847 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شخپوراد ییاوقم  هبعج  دصرد  زد 0/1 یمشچ  هرطق  نوزاتماتب  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: 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

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 7200  رتم  یتناس  تیساسح 9/14*2/5  دض  پسچ  هقلح /  دادعت 2400   3m تیساسح دض  پسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000780 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 12   cmx5 m 1/25 داعبا تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هیارک   - ددرگ عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض  irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  رابنا  ات 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   لونیکودی   لونیکودی صرق   صرق ناونع : : ناونع 106106

تیساسح تیساسح دضدض   پسچ   پسچ ناونع : : ناونع 107107
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رد  روکذم  هاگتسد  یرازفا 4  مرن  اقترا  زغم natus و  راون  هاگتسد  ندرک 4  هچراپ  کی  یزاس و  ناسکی   - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزامن ینامرد  یشزومآ 

1101060040000326 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهمایاپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NICOLET یتراجت مان   NicoletOne 32ch vEEG لدم باصعا  زغم و  فارگولافسناورتکلا  یج  ییا  ییا  هاگتسد  الاک :  مان 
نامرد

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 3 هب  ( unicoletone acquisition version upgrade (latest version :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت 1 هب   nicoletone reader licence for win -10

دادعت 2 هب   windows 10 64-bit original pack
دادعت 2 هب   computer case

دادعت 1 هب   LED for review station '50

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

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

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وو   زغم   زغم فارگولافسناورتکلا   فارگولافسناورتکلا یجیج   ییا   ییا ییا   ییا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس لتاب 500 رد  - یگدننک فک  دقاف  ینویریغ  یاه  تناتکف  روسو  تانوکولگید  نیدیزگه  رلک  تابیکرت  اب  ناحارج  تسد  پارکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناشفا پمپ  اب  یس 

1101094953000844 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

پارکسا یتپس  یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  ناحارج  تسد  دربراک  نیدیزگهرلک  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدنشورف  سامت  هرامش  رکذ  - ههام باسح 2  هیوست  - یراک زور  هنومن 5  لاسرا  تلهم  - هدنشورف هدهع  هب  شرافسو  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

TEL: یحایم 06134434142و09169188922 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس 500500 لتاب   لتاب ردرد   -- یگدننک یگدننک فکفک   دقاف   دقاف ینویریغ   ینویریغ یاه   یاه تناتکف   تناتکف روسو   روسو تانوکولگید   تانوکولگید نیدیزگه   نیدیزگه رلک   رلک تابیکرت   تابیکرت اباب   ناحارج   ناحارج تسد   تسد پارکسا   پارکسا ناونع : : ناونع
.ناشفا .ناشفا پمپ   پمپ اباب   یسیس  

109109
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  ددع  هب  نشکاس  رتتاک  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   - نشکاس رتتاک  مرس و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005398000084 زاین :  هرامش 

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 80  یکشزپ  دربراک  فرصمرابکی   CH30 بویت نشکاس  رتتاک  الاک :  مان 

نتراک 1600 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 22500 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت یفیک  یسررب  زا  سپ  تمیق  تاداهنشیپ  لاطبا  دات و  دوش -  یراذگ  تمیق  ددع  هب  نشکاس  رتتاک  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ددرگیم مالعا  مالعتسا  هدنرب  هب  هجیتن  ماجنا و  هطوبرم  ناسانشراک 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ددع   ددع هبهب   نشکاس   نشکاس رتتاک   رتتاک دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - نشکاس نشکاس رتتاک   رتتاک وو   مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 1101 10
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  / دشابیم تسویپ  هک  دروم  لماش 15  یکشزپادند  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا  IMED زوجم دوجو  دشاب /

1101094860000055 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 200  هبعج  یکشزپنادند  دیارولف  میدس  شینراو  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ اب  روتکاف  شیپ  هئارا  / الاک لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 20  / روتکاف رد  ابش  هرامش  جرد  / یلم تراک  یپک  / ربتعم یفنص  هناورپ  ای  یمسر  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  / دشاب یم  یموب  عبانم  اب  تیولوا  / تسیمازلا الاک  سنج 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: 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

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب الاک   الاک تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   تدوع   تدوع هنیزه   هنیزه // دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هکهک   دروم   دروم   1515 لماش   لماش یکشزپادند   یکشزپادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا   IMEDIMED  زوجم زوجم دوجو   دوجو دشاب / / دشاب

11 11 1 1
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کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  لخاد  دیلوت  - تفج ردوپ 14000 نودب  یحاررج 7/5 شکتسد   - تفج ردوپ 8000 نودب  زیاس 7 یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسوپ

1101000322000057 زاین :  هرامش 
کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسوپ طیارش  قبط  لخاد  دیلوت  - تفج ردوپ 14000 نودب  یحاررج 7/5 شکتسد   - تفج ردوپ 8000 نودب  زیاس 7 یحارج  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: 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

 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یبط  نژیسکا  یرتیل  ردنلیس 50 یددع  هعومجم 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003813 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهشمئاق نژیسکا  دنزام  هدننک  هضرع  عجرم  باتهم  یتراجت  مان   Lit 10 ردنلیس دصرد  صولخ 99/99 یتعنص  یبط  نژیسکا  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یبط  نژیسکا  یرتیل  ردنلیس 50 یددع  هعومجم 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش قبط   قبط لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت -- تفج تفج 1400014000 ردوپ   ردوپ نودب   نودب 7/57/5 یحاررج   یحاررج شکتسد   شکتسد  - - تفج تفج 80008000 ردوپ   ردوپ نودب   نودب زیاس  77 زیاس یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسوپ تسوپ

1121 12

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا  . . تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط یبط   یبط نژیسکا   نژیسکا یرتیل   یرتیل 5050 ردنلیس   ردنلیس یددع   یددع هعومجم  99   هعومجم ناونع : : ناونع 113113
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نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا یروش  پوکسودنآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030641000042 زاین :  هرامش 

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.EW0121 لدم پوکسودنآ  کیتاموتا  هدنیوش  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: 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

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جاوم کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000188 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   MS-2220i لدم  90x200 cm زیاس یناتسرامیب  جاوم  کشت  الاک :  مان 

رهم ماگمه  نایناریا  یروآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دندرگ مادقا  هظحالم و  هرامش 1 و 2  یاه  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: 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

تاموتا تاموتا یروش   یروش پوکسودنآ   پوکسودنآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14

جاوم جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 115115
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تشدورم یباوختخت  یرهطم 200  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وشتسش لباق  هیور  تیفیک و  اب  ناریا  دیلوت  رتم  یتناس  15*80*200 داعبا هب  یناتسرامیب  یرتسب  تخت  کشت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090630000039 زاین :  هرامش 

تشدورم یباوختخت   200 یرهطم   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرسک زیهجت  سیدهب  هدننک  هضرع  عجرم  یرسک  زیهجت  سیدهب  یتراجت  مان   7x90x200 cm زیاس لدم 2711-2710  یرتسب  تخت  کشت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز تدم  اب  irc دک یارادو  imed هناماس رد  تبث  یدیلوت  تکرش  ربتعم  هدنیامن  ای  یلصا  هدننکدیلوت  زا  الاب  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراددوخ  یجراخ  سنج  یدقن و  تمیق  نداد  زا  دوش و  تقد  داعبا  هب  افطل.دوش  یم  ماجنا  هام  تخادرپ 6

7371474973 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  ناتسرامیب  ملعم  نادیم  تشدورم  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43325081-071  ، 43342066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43344253-071 :: 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

وشتسش وشتسش لباق   لباق هیور   هیور وو   تیفیک   تیفیک اباب   ناریا   ناریا دیلوت   دیلوت رتم   رتم یتناس   یتناس 1515 ** 8080 ** 200200 داعبا داعبا هبهب   یناتسرامیب   یناتسرامیب یرتسب   یرتسب تخت   تخت کشت   کشت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ کرادم  / ددع 60000 دادعت  10 زیاس / ددع 48000 دادعت 5 زیاس / ددع 40000 دادعت زیاس 3  ( اوآ  ) چیپ نودب  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / دادرارق دقع  اب  ههام  تخادرپ 2 / یمازلا

1101050270000076 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 600   cc 10 تیفرظ پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یددع کشزپ 2000  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 3 تیفرظ رانک  لدین  کال  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یددع کشزپ 2000  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  نتراک   cc 5 تیفرظ رانک  لدین  پیلسا  رئول  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 24 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: 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

چیپ چیپ نودب   نودب گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000187 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-06 لدم مرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف مادقا  هظحالم و  هرامش 1 و 2  یاه  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: 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

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

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

5918695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس مرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 118118

کسام کسام لایزنال   لایزنال وو   پویت   پویت نشنتسکا   نشنتسکا وو   نژیسکا   نژیسکا طبار   طبار کسام ، ، کسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کسام لایزنال  پویت و  نشنتسکا  نژیسکا و  طبار  کسام ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000240 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   WELL LEAD یتراجت مان  یفافل  نتراک 50  زیاس  دقاف  یناسر  نژیسکا  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 2/5   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 4  ینوکیلیس  سنج  فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هبعج 25 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نایناریا دادماب  زر  یکشزپ  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  رترب  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   cm 150 زیاس یکشزپ  بویت  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ELITE MEDICAL یتراجت مان  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/21 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچلیو تهج  یرتیل  نژیسکا 5 لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000790 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   AIR MAX یتراجت مان   Lit 5 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرس قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000186 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهم  ماگمه  نایناریا  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   IH-03 لدم گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  هظحالم و  هرامش 1 و 2  یاه  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: 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

رچلیو رچلیو تهج   تهج یرتیل   یرتیل 55 نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 120120

گنرس گنرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ 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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ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یاه  تکویژنآ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000281 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
باراد ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 4000   7x9 cm زیاس یتادراو  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8mm نزوس نیلورپ 7/0 خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000287 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
7/0x8 mm زیاس  8735H دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 36  هتسب  یکشزپ  تنیوپ  رپات  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

تسا 8mm نزوس نیلورپ 7/0 خن  ددع  زاین 720 دروم  دادعت 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه تکویژنآ   تکویژنآ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

88 mmmm  نزوس نزوس 7/07/0 نیلورپ   نیلورپ خنخن   ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 2  دمیآ / رد  یمسر  هدننک  عیزوت  ای  هدننکدیلوت  هدش / مالعا  دک  ناریا  قباطم  یناریا  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101050270000077 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  یوریا 3  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450  یکشزپ  یوریا 1  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450  یکشزپ  یوریا 2  الاک :  مان 
ددع 105 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  یوریا 4  الاک :  مان 

ددع 385 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: 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

یناریا یناریا یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 141 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k33vq567rxygx?user=73474&ntc=5918719
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918719?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نابسا  یبآ  گنر  هنیتفاب  هچراپ  یمرگ   38 دنب راهچ  لیرتسا  ریغ  حارج 160*120 ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسیمازلا طیارش 

1101090319000277 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط راشای  هدننک  هضرع  عجرم  بط  راشای  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  سنج  لیرتسا  ریغ  فرصم  رابکی  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
رذآ

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  یاه  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000280 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نمس کاپ  ییاوقم  هبعج  یمومع  دربراک  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک  دقن  ییاهتکرش ک 

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: 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

نابسا نابسا یبآ   یبآ گنر   گنر هنیتفاب   هنیتفاب هچراپ   هچراپ یمرگ   یمرگ   3838 دنب دنب راهچ   راهچ لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ 12 0120 ** 160160 حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 125125

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093300000027 زاین :  هرامش 

رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
زربلا نیپساک  هدنزاس  عجرم  والکوردیاه  یتراجت  مان   Lit 1000 تیفرظ  SS1000 لدم یناتسرامیب  ینوفع  هلابز  زاس  رطخ  یب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451881151 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  نیکشم -  یهار  هس  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44334008-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44332200-041 :: 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

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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 20000( یبلق گنیروتینام  تهج  ) راد هتسددرگدیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000846 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SKINTACT یتراجت مان  یددع  نتراک 1200   mm 55 زیاس یفارگویدراکورتکلا  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

نتراک 17 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 20000( یبلق گنیروتینام  تهج  ) راد هتسددرگدیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب ینوفع   ینوفع هلابز   هلابز زاس   زاس رطخ   رطخ یبیب   یمومع   یمومع والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع 2000020000 (( یبلق یبلق گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج )) راد راد هتسددرگدیل   هتسددرگدیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  تیاعر  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  یبط  عیام  نژسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسیمازلا

1101090319000278 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاگ لیهس  هدنزاس  عجرم  نیپساک  زاگ  لیهس  یتراجت  مان  ینت  یزلف  هرادجود  نزخم  یدنب  هتسب  عون  دصرد   99/8  - دصرد صولخ 99/5  عیام  نژیسکا  الاک :  مان 
نیپساک زاگ  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک 

نت 15 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا تسویپ  لیاف  طیارش  تیاعر  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  یبط  عیام  نژسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  بوغرم  تیفیکاب  لخاد  دیلوت  ولیک  هیال 250 16 رادطخ - ولیک هداس 200 هیال  16- ولیک هیال 500 هداس 8 زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000322000058 زاین :  هرامش 

کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 6  هتسب   40x50 cm زیاس یکشزپ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  بوغرم  تیفیکاب  لخاد  دیلوت  ولیک  هیال 250 16 رادطخ - ولیک هداس 200 هیال  16- ولیک هیال 500 هداس 8 زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: 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

-- تسیمازلا تسیمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناتسرامیب   یناتسرامیب یبط   یبط عیام   عیام نژسکا   نژسکا ناونع : : ناونع 129129

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط بوغرم   بوغرم تیفیکاب   تیفیکاب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت ولیک   ولیک 250250 هیال   هیال 1616 رادطخ رادطخ -- ولیک ولیک 200200 هداس   هداس هیال   هیال 1616 -- ولیک ولیک 500500 هیال   هیال 88 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت یقورع  تفارگ  تساوخرد   ( تناس رد 30 34  ) هخاش 30*34 کت  یقورع  تفارگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تناس 30 رد 36)36*30 هخاش

1101030733000288 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WOVEN DV لدم یکشزپ  یقورع  تفارگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

ددع 1  ( تناس رد 30 34  ) هخاش 30*34 کت  یقورع  تفارگ  تساوخرد 
ددع 1( تناس 30 رد 36)36*30 هخاش کت  یقورع  تفارگ  تساوخرد 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تناس تناس 3030 ردرد 3636 )) 3636 ** 3030 هخاش هخاش کتکت   یقورع   یقورع تفارگ   تفارگ تساوخرد   تساوخرد  ( ( تناس تناس 3030 ردرد   3434  ) ) 3434** 3030 هخاش   هخاش کتکت   یقورع   یقورع تفارگ   تفارگ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناریا یالاک  طقف   ) تسویپ تسیل  رد  یمالعا  یاه  زیاس  رد  سولسنک  لدم  لیتسا  یدپوترا  چیپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000170 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  سولسنک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 223 دادعت : 
1401/08/19 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
.ددرگ مالعا  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

(( یناریا یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   یمالعا   یمالعا یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   سولسنک   سولسنک لدم   لدم لیتسا   لیتسا یدپوترا   یدپوترا چیپ   چیپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح.دشاب  اراد  ار   ( imed تشادهب ( ترازو  زا  مزال  یاه  زوجم  یاراد.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ههامکی  تخادرپ 

1101094517000009 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 850  یدنب  هتسب  عون   ml 10 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  هبعج 2000  نتراک 100   cc 1 تیفرظ جیگ 30  هچراپکی  نیلوسنا  عون  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 25 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  .دشاب  اراد  ار   ( imed تشادهب ( ترازو  زا  مزال  یاه  زوجم  یاراد.دشاب  یناریا  الماک  الاک  عون.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288  . دشاب یم  ههامکی  تخادرپ  دشاب .  یم  هدنشورف 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: 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

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح.دشاب   لمح.دشاب اراد   اراد ارار    ( ( imedimed تشادهب ( ( تشادهب ترازو   ترازو زازا   مزال   مزال یاه   یاه زوجم   زوجم یاراد.تسا   یاراد.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   ههامکی   ههامکی تخادرپ   تخادرپ
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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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هنیزه  اب  کیدزن  خیراتو  تریاغم  تروصرد  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تسا  هباشم  دک  ناریا  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا ههام  هس  هیوست  ددرگیم  عوجرم 

1101091219000090 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

فوئر یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 300   cm 7 زیاس ردوپ  نودب  سکتال  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
افش

نتراک 4000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

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

شکتسد تفج 3- زیاس 8 1500 ردوپ  مک  یحارج  شکتسد  -2 تفج زیاس 7 4000 ردوپ  مک  یحارج  شکتسد  - 1 دشابیم ملق  ام 4  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابن کیدزن  خیرات  هتسب - ردوپ 500  نودب  مویدم  لینو  شکتسد  هتسب 4 -  1500 جرال ردوپ  نودب  لینو 

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

هدنشورف هدنشورف هنیزه   هنیزه اباب   کیدزن   کیدزن خیراتو   خیراتو تریاغم   تریاغم تروصرد   تروصرد هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا ههام   ههام هسهس   هیوست   هیوست ددرگیم   ددرگیم عوجرم   عوجرم
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  تدوع  هنیتفاب  زا  ریغب  یرتم  لور 1000  رتم 10  هنیتفاب 10000  ضرع 160  یمرگ  دناپسا 50  هچراپ 

1101005896000024 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

روشک  JIANGYIN GAN RONG یتراجت مان  یمرگولیک  یلور  هتسب   cm 160 ضرع یقرب  وراج  تکاپ  دیلوت  دربراک   SMS سنج فرصم  رابکی  هچراپ  الاک :  مان 
یمیش تراجت  راکفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

مرگولیک 10000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لاسرا  زا  لبق  هنومن  هئارا 

دش دهاوخ  تدوع  هنیتفاب  زا  ریغب  یرتم * لور 1000   10 رتم * هنیتفاب 10000  ضرع 160  یمرگ  دناپسا 50  هچراپ 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

دناپسا دناپسا هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 135135
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درادناتسا هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نغور یریگ  هنومن  یارب  یچیپ ( برد  اب  یرتیل  یکیتسالپ 1 یرادرب  هنومن  فرظ  فرظ  ددع   250 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000074 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  لیرتسا  ریغ   ml 100 یرادرب هنومن  فرظ  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: 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

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا سنج  اب  تیولوا  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / لمع قاتا  درس  رون  عبنم  فرصم  تهج  یلصا  تاو  نونز 300  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IMED/ دشابیم تسویپ  الاک  سکع  / دشابیم

1101050259000879 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ بط  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   STEMA یتراجت مان   W 300 ناوت یکشزپ  یپوکسودنآ  هاگتسد  نونز  پمال  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ الاک  سکع  / دشابیم یناریا  سنج  اب  تیولوا  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / لمع قاتا  درس  رون  عبنم  فرصم  تهج  تاو  نونز 300  پمال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED خیش 23602073 / سدنهم  اب  دات  یگنهامه و  / دشابیم

ههام هیوست 2  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن فرظ   فرظ فرظ   فرظ ددع   ددع   250250 ناونع : : ناونع 136136

تاو تاو   300300 نونز   نونز پمال   پمال ناونع : : ناونع 137137
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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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب یتسویپ 1 کرادم  یکشزپنادند  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000808 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   ZHERMACK یتراجت مان  یرطب  ییاوقم 1  هبعج   C500130 لدم یکشزپنادند  مجنپ  لسن  گنیدناب  هدام  الاک :  مان 

یرطب 6 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یناریا  الاک  اب  مالقا  تیولوا  ...و ) تیزوپماک  گنیدناب   ) گرب 1 یتسویپ کرادم  یکشزپنادند  یفرصم  مالقا  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح  09127034749

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

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1500 --------- مردوگرا 10*10 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000847 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  تمالس  نامرآ  ساگرپ  هدنزاس  عجرم  تمالس  نامرآ  ساگرپ  یتراجت  مان  نتراک   10x10 cm یریصح لدم   NON WOVEN مخز بسچ  الاک :  مان 

تمالس نامرآ  ساگرپ 
نتراک 1500 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک نیرتهب  // تسا هنیزه  یمازلا  دنرب  مانو  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  // یمازلا دمیآ  نتشاد  // ددع 1500 --------- مردوگرا 10*10 بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهازن 09160965132 // تسا رظن  دروم 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 138138

1010 ** 1010 مردوگرا   مردوگرا بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 139139
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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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگداد 09188742868 تکرش -  هدهعب  لاسرا  هنیزه  ههام - تخادرپ 7  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   - تکویژنآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094135000115 زاین :  هرامش 

زقس هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یتروص  گنر  زیاس 20  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

رازفا ابص  بیبط 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بیبط هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   DENEX هدنزاس عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زبس  گنر  زیاس 18  یکشزپ  قیرزت  تکویژنآ  الاک :  مان 

رازفا ابص 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع رازه   10 دادعت یتروص  تکویزنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زکرم  نیا  زاین  دروم  ددع  رازه   2 دادعت زبس  تکویژنآ 

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

تکویژنآ تکویژنآ ناونع : : ناونع 140140
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000230 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم روتکاف و  شیپ  یاراد  وراد -  اذغ و  نامزاس  زا  زوجم  ینف و  لوئسم  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وراد اذغ و  نامزاس  زا 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  1 یتسویپ کادم  ) لوناک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000809 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   CONMED یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   CD1723 لدم  5x65 mm زیاس کیتسالپ  سنج  لوناک  اب  ولقود  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   CONMED
ددع 5 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح  09127034749 تسا یناریا  یالاک  اب  مالقا  تیولوا  ددرگ  هظحالم  افطل  ( لوناک ) گرب 1 یتسویپ کرادم  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

وراد وراد ناونع : : ناونع 141141

(( ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب 11 یتسویپ یتسویپ کادم   کادم )) لوناک لوناک ناونع : : ناونع 142142
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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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هتسب 20000( یددع 100 یدنب هتسب  ) دنلب قاسو  جاع  یاراد  ینولیان  فرصمرابکی  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000848 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  هواک  هدننک  هضرع  عجرم   TOPGLOVE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یکشزپ  فرصم  رابکی  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 20000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هتسب 20000( یددع 100 یدنب هتسب  ) دنلب قاسو  جاع  یاراد  ینولیان  فرصمرابکی  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  هتسب -  5000 یمرگ ، سکلیان 80  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000329 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  لاتم  کباب  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  اشاس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس  یرف  سکلیان  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

لاتم کباب  یتعنص  یدیلوت  هدننک 
هبعج 5000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هتسب هتسب 2000020000 (( یددع یددع 100100 یدنب یدنب هتسب   هتسب )) دنلب دنلب قاسو   قاسو جاع   جاع یاراد   یاراد ینولیان   ینولیان فرصمرابکی   فرصمرابکی شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 143143

یمرگ یمرگ   8080 سکلیان   سکلیان شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 144144
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  اب  قباطم  اقیقد  / زنرب لیس  دار  / زنرب نوتسیپ  گنیر  دیاگ  / زنرب دار  گنیر  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000954 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARTHREX هدنزاس عجرم   mm 2/4 زیاس  AR-1875 دک گنیر  یس  عون  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  تسیل  اب  قباطم  اقیقد  / زنرب لیس  دار  / زنرب نوتسیپ  گنیر  دیاگ  / زنرب دار  گنیر  دیاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یچ 09366548739 نیشم  دیرخ : سانشراک  / رادیرخ اب  لمح  هیارک  / یدقن تخادرپ  / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

نایزورهب 09032576866 ینف :  سانشراک 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  1 یتسویپ کرادم  ) یحارج خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000811 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20130B0 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 12 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح 09127034749 تسا یناریا  یالاک  اب  مالقا  تیولا  ( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  یتسویپ 1 کرادم  ) یحارج خن  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

زنرب زنرب لیس   لیس دار   دار // زنرب زنرب نوتسیپ   نوتسیپ گنیر   گنیر دیاگ   دیاگ // زنرب زنرب دار   دار گنیر   گنیر دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 145145

(( ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب 11 یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم )) یحارج یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 146146
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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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  - رتیل 6000 لداعم نلاگ  1200( یرتیل نلاگ 5 ) نیدیزگهرلک تابیکرتاب  یلکلا  هیاپ  تسد  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000849 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هب ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نیدیس  یتپس  یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  تسد  دربراک  لکلا  نیدیزگهورلک و  هیاپ  رب  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یمیش ناب 
ددع 1200 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  - رتیل 6000 لداعم نلاگ  1200( یرتیل نلاگ 5 ) نیدیزگهرلک تابیکرتاب  یلکلا  هیاپ  تسد  ینوفعدض  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ -- رتیل رتیل 60006000 لداعم لداعم نلاگ   نلاگ 12001200 (( یرتیل یرتیل 55 نلاگ   نلاگ )) نیدیزگهرلک نیدیزگهرلک تابیکرتاب   تابیکرتاب یلکلا   یلکلا هیاپ   هیاپ تسد   تسد ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 147147
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نارهت نیسح ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنسرپ سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092017000111 زاین :  هرامش 

نارهت ع   نیسح   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کمرا هدننک  هضرع  عجرم  کمرا  هدنزاس  عجرم  ینولیان  هتسب   XL زیاس نورتت  هچراپ  سنج  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع مرآ 171  تخود  هارمهب  زود  یزغم  تداعس و  ای  درجورب  نورتت  هنادرم  نهاریپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یتعنص 171  تخود  ینوتساف 80-20  هنادرمراولش 

ددع  مرآ 41 تخود  هارمهب  لاگرت  هنانز  راولش  وتنام 
ددع درجورب 41  نورتت  هعنقم 

دوش رضاح  لحم  رد  یریگزیاس  تهج  هدنرب  تکرش 
ههام هیوست 9 

1617763141 یتسپ :  دک  نیسح ع ،  ماما  ناتسرامیب  یندم  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77551027-021  ، 73430000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77582177-021 :: 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

یلنسرپ یلنسرپ سابل   سابل ناونع : : ناونع 148148
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  12 (= تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ) لافطا یکیرتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000233 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لدم  SPLine روتومورتکلا کیتاموتا و  هدند   Rack متسیس اب   mm 150 یزکرم لفق  خرچ  راد و   ACP یکیتسالپ هکتراهچ  دیاس  اب   ICU و CCU تخت الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  الاکسا  یتراجت  مان   SCALA L4301PRO
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تسویپ  یاه  مرف  تسویپ /) طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  اقیقد  ) ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  اضما و 

دوش تسویپامتحروتکاف  شیپ 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1212 (=(= تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) لافطا لافطا یکیرتکلا   یکیرتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق یحارج  یبلق  تلف  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000289 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم   0/91x15/2x15/2 mm زیاس بلق  میمرت  یحارج  دربراک  یقورع  جلپ  تلف  چپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  irc دک جرد  ابروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  11 تسویپ = ) ینف  تاصخشم  قبط   ) یرواکیر دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000230 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ارتسا  یتراجت  مان   STRA 4143 لدم  Tente200 خرچ یکیلوردیه وBack Rest و  کجاب  عافترا  رغت  تیلباقاب  یرواکیر  راکنارب  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس 
ددع 11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تسویپ  یاه  مرف  تسویپ /) طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  اقیقد  ) ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  اضما و 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق یحارج   یحارج یبلق   یبلق تلف   تلف چپچپ   ناونع : : ناونع 150150

یرواکیر یرواکیر دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع 151151
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب هناورپ  / تمص ترازو  زوجم  نتشاد  / راد پمپ  رکنات  : تامازلا / هباشم دک  ناریا  / نت یناتسرامیب 14  عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک 23602019 / لوکساب هگرب  هئارا  / یرادرب

1101050259000880 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یطایخ دیواج  کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ایشرا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هناخراک  یتراجت  مان  یرتیل  رکنات  دصرد  99/8- دصرد صولخ 99 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 
رتیل 14000 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  / یمازلا سانشراک  دات  / ناتسرامیب تاسیسات  لیوحت  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت   1414 یناتسرامیب   یناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 152152
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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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس فیعض 15و20 راشف  یشک  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000810 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنرفا ییاوقم  هبعج   15x450 cm فیعض راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 

هبعج 1536 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دنرفا ییاوقم  هبعج   10x450 cm فیعض راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
هبعج 2112 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشب ههام  تخادرپ 3 ( ددع 2112  ) تناس 20 فیعض راشف  یشکدناب  ( ددع 1536) تناس 15 فیعض راشف  یشکدناب  دشاب  یم  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 یمازلا یگدنیامن  همانو  irc دکو imed زوجم هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  هناماسرد  تکرش  لیافورپ  باسح 

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

یدنب یدنب مخز   مخز یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 153153
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  150 (= تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ) درس موف  کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000232 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  زیهجت  اوآ  یتراجت  مان   FM100 لدم ناتروا  یلپ  هیور  سنج  یناتسرامیب  درس  موف  کشت  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تسویپ  یاه  مرف  تسویپ /) طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  اقیقد  ) ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  اضما و 

دوش تسویپامتحروتکاف  شیپ 

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

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

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس موف   موف کشت   کشت ناونع : : ناونع 154154
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  تساوخرد  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  / درادناتسا رادشک  یکشزپ  هیال  هس  کسام  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  یمامت  ًافطل  دشاب 

1101095166000206 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ایلیا تراجت  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  ایلیا  تراجت  نامراب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 50  هداس  لدم  هیال  هس  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
نتراک 400000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: 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

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 10000 ------------ بآ دض  تکویژنآ  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000850 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   7x8 cm داعبا بآ  دض  فافش  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 10000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  // یمازلا دنرب  مان  تسویپرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  // یمازلادمیآ نتشاد  // ددع 10000 ------------ بآ دض  تکویژنآ  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا لیابوم  جرد   / یهازن 09160965132 // تسا کالم  دنرب  نیرتهب  // هدنشورف

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشک رادشک یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 155155

ددع ددع 1000010000 ------------ ------------ بآبآ دضدض   تکویژنآ   تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 156156
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دزوم  هرامش 6  یلوف  دنوس  ددع   60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000338 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلوف دنوس  - 

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

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دزوم  هرامش 6  یلوف  دنوس  ددع   60 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دزوم   دزوم   66 هرامش   هرامش یلوف   یلوف دنوس   دنوس ددع   ددع   6060 ناونع : : ناونع 157157
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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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتیل 5- رتیل 3- رتیل  1.5) سکاب یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000813 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ددع 480 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 88   Lit 1/5 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یعبرم  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 180 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دادوه زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 66   Lit 3 تیفرظ ینلیپورپ  یلپ  سنج  یا  هناوتسا  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب 09127034749 یم  گرب  تسویپ 1  کرادم  سکاب  یتفیس  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

(( رتیل رتیل 55 -- رتیل رتیل 33-- رتیل رتیل   1 .51 .5 )) سکاب سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 158158
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زاریش یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولویدار ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091041000028 زاین :  هرامش 

زاریش ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دنلب خیرات  یددع   150 کادک ) میرتسر ( یک  کرام  نادند  کت  یژولویدار  ملیف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  250 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاهتمیق  هب  ددرگ  یداهنشیپ  دک  ناریا  همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگیم  هیوست  هام  دنفسا  دقن و  ریغ  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش یکشزپنادند  هدکشناد  اهملیف  لیوحت  لحم  دش  دهاوخن  هداد 

7195615878 یتسپ :  دک  رهم ،  راولب  شبن  تشدرصق  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280802-071  ، 36263192-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36280802-071 :: 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

یژولویدار یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 159159
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا رزیالوبن  کسامو  نژیسکا  طبار  اب  هارمه  دصرد  یروچنو 60 سیپ  یت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000290 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لافطا  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

مان تمالس  بط  نورآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  بط  نورآ  یکشزپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  دک 20136  یرواکیر  سیپ  یت  تس  الاک :  مان 
ARVEN LIFE یتراجت

تس 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  irc دک جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا رزیالوبن   رزیالوبن کسامو   کسامو نژیسکا   نژیسکا طبار   طبار اباب   هارمه   هارمه دصرد   دصرد 6060 یروچنو   یروچنو سیپ   سیپ یتیت   ناونع : : ناونع 160160
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم تروصب  ینف  یلام و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0134163/ هرامش  هب  ییوشسابل ) ) یردنال مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  / ددرگ لاسرا 

1101093985005893 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D098E7 لدم  V AC 110 نیبوب ژاتلو   A 20 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناهام یهاگدورف  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   STANCOR یتراجت مان  لدم 6-114751-120   A 400 نایرج تدش   V 24 ژاتلو یسیطانغم  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   complete valve DN150 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان   4008S V10 زیلاید هاگتسد  گب  یب  هعطق  چیئوسورکیم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  / ددرگ لاسرا  ازجم  تروصب  ینف  یلام و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0134163/ هرامش  هب  ییوشسابل ) ) یردنال مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اه 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب هعطق   هعطق چیئوسورکیم   چیئوسورکیم -- complete valve DN150complete valve DN150 تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق - - AA  2020 نایرج   نایرج تدش   تدش روتکاتنک   روتکاتنک ییوشسابل -) -) ییوشسابل )) یردنال یردنال مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد گبگب  

16116 1
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کال نیراپه   ) دنب رفص  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000292 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 
ددع 30000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج دادعت 2400  زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000069 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2400 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ار  روکذم  یالاک  یگدنیامن  رابتعا و  هدننک  نیمات  دشابیم .  تفج  دادعت 2400  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  هاگنامرد  لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
موزل 09127393551 تروص  رد  سامت  هامکی /  لقادح  هیوست  دشاب .  هتشاد  دم  یآ  تیاس 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: 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 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 162162

تفج تفج   24002400 دادعت   دادعت زیاس  77   زیاس هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 163163
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  کادکره 10  زا  هرامش 6 و 8 و 10 و 12  لایرتکاب  یتنآ  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000339 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب یتنآ  یلوف  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  3 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم اب  اه  تخادرپ  هیلک.دسرب  ینف  لوسم  دات  هب  دیاب  تیفیک  تیاس و  تمیق  قبط  یس و  یا  را  دک  یاراد  دشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دمیا  روتکاف و  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  هیلخت  یربراب و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  ورادو  اذغ 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   1010 کادکره   کادکره زازا     1212 وو     1010 وو     88 وو     66 هرامش   هرامش لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 164164
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یپوکسا  نوتسوب -   FNA یسپویب نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا 

1101094897002139 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دک  cm 160 زیاس هتفرشیپ  بط  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   ENDO-FLEX GMBH یتراجت مان  یددع  رتسیلب 5  یرادرب  هنومن  یکشزپ  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 
FNA-G01-2218

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  یپوکسا  نوتسوب -   FNA یسپویب نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد یپوکسا   یپوکسا نوتسوب -  -  نوتسوب   FNAFNA  یسپویب یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست نامز   نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا

165165

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

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

زا 141 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/myz7zgnn3eh8w?user=73474&ntc=5919343
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5919343?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلاب هیور  شلاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000115 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
همرت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 5  هتسب   50x70 cm زیاس هداس  حرط  بآ  دض  عمشم  سنج  راد  پیز  شلاب  هیور  الاک :  مان 

شوروک سراپ  نافاب 
هتسب 75 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یلع هدننک  هضرع  عجرم  ریرح  نافاب  رهم  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   50x70 cm داعبا یعونصم  فایلا  سنج  یناتسرامیب  هداس  شلاب  الاک :  مان 

نابرهم یلع  هدنزاس  عجرم  نابرهم 
هتسب 75 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شلاب هیور  ددع  دادعت 75  تساوخرد  لوا  فیدر  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6  ناتسرامیب -  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیغ سامت 09359485008  هرامش  تسا -  رظن  دم  وکیال  تشلاب  ددع  مود 75  فیدر  یعمش و  هچراپ  بآ  دض 

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

شلاب شلاب هیور   هیور وو   شلاب   شلاب ناونع : : ناونع 166166
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  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 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   k24 لدم لاتند  سراپ  یناریا  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000018 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناوج نایتابن  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  لاتند  سراپ  یتراجت  مان   K24-2001 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههام  تروصب 1  تخادرپ  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: 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

.شورف .شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     k24k24  لدم لدم لاتند   لاتند سراپ   سراپ یناریا   یناریا تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 167167
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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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قباطم  یتسالپویژنآ  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001194 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   NC Trek لدم یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 

ددع 240 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/19 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

دکدک ناریا   ناریا قباطم   قباطم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 168168
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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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- دیارلک موینومآ  لیتم  ید  لیسد  ید  - لناپورپوزیا ) تابیکرت ( یکشزپنادند تازیهجتورازبا  عیرس  هدننک  ینوفعدض  ) وبروت یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینیببار تسویپ 

1101094953000851 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   ml 500 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یکشزپنادند  یکشزپ و  تازیهجت  حوطس و  دربراک  یلکلا  رثالا  عیرس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیپر  تپسیاه 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینیببار تسویپ  (- دیارلک موینومآ  لیتم  ید  لیسد  ید  - لناپورپوزیا ) تابیکرت ( یکشزپنادند تازیهجتورازبا  عیرس  هدننک  ینوفعدض  ) وبروت یرپسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(-(- دیارلک دیارلک موینومآ   موینومآ لیتم   لیتم یدید   لیسد   لیسد یدید   -- لناپورپوزیا لناپورپوزیا )) تابیکرت تابیکرت (( یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجتورازبا   تازیهجتورازبا عیرس   عیرس هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض )) وبروت وبروت یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع
دینیببار دینیببار تسویپ   تسویپ
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیب 10 غیت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000291 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیاس 10 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4000 یرتیل  لتاب 2  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001193 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   cc 2000 زیاس یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی 
ددع 4000 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب هتشاد  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  زا  ربتعم  عیزوت  ای  دیلوت و  زوجم  یاراد 

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 170170

ددع ددع 40004000 دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل   22 لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد رون  تنج  یرتکاب  یاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000086 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 

نلاگ  300 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یسابع  رتکد  یاقآ  نفلت 09117134762  هرامش  اب  زاین  یگنهامه  تهج 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس یرف  ینولیان  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000293 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعموص یرون  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  ایشوت  انشوت و  یتراجت  مان  یددع  هبعج 100  زیاس  یرف  ینولیان  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 5000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد رون   رون تنج   تنج یرتکاب   یرتکاب یاه   یاه ناونع : : ناونع 172172

زیاس زیاس یرف   یرف ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 173173
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع جنپ  کپ  لیرتسا  هیال  هداس 8  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000394 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  عناص  یتراجت  مان  یددع  کپ 5  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   10x10 cm داعبا یحارج  هیال  تشه  هرمن 20  خن  اب  هداس  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

بط عناص  هدننک  هضرع 
هتسب 100000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع جنپ   جنپ کپکپ   لیرتسا   لیرتسا هیال   هیال   88 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 174174
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع کت  هیال  لیرتسا 8  نیلزاو  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000393 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرد رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ملاس  یتراجت  مان  یددع  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب   10x10 cm داعبا  Gamma لیرتسا هنیلزاو  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 4800 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

مدع تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم دات  دروم  هواک  ، بط نیرز  ، ملاس یاه  دنرب  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  شش  تخادرپ  - تیفیکدات

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع کتکت   هیال   هیال   88 لیرتسا   لیرتسا نیلزاو   نیلزاو زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  زاب 10  لمع  روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000881 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   Ligasure Precise یتراجت مان   LS1200 لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  روشاگیل  سیپدنه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LS1200LS1200 لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 176176
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاسرد  یفارگویژنآ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000636 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
FR2713 دک تشادهب  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FIREHAWK LIBERTY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/75x13 mm زیاس یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

MICROPORT هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  روتکاف  شیپو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  یاهتسیل  قبط  فلتخم  یاهزیاسرد  یفارگویژنآ  تنتساو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  تخادرپودیامن 2 یراذگ  تمیق  ار  تسیل  زا  یرتشیب  دادعت  هک  تسا  ییا  هدنشورف  اب  تیولاو  ددرگ  همیمض  هناماس  رد  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل قبط   قبط فلتخم   فلتخم یاهزیاسرد   یاهزیاسرد یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 177177
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5919629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبط نیلزاو  ناونع : 

14013020 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قباطم  یتسالپویژنآ  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001194 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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

یبط یبط نیلزاو   نیلزاو ناونع : : ناونع 178178

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 179179
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5918040HBS هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپماد5918045  D/SE النوملاس ازیالا  صیخشت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مود5918130 راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  هحفص 3)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5918135 صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییوراد5918152 هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسیل5918158 قباطم  هدامآ  تشک  هحفص 3)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5918164 لیاف  حرش  هب  ردوپ  نودب  سکتال  هحفص 3)شکتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5918179ml 10هکت 2و5و هس  هحفص 3)گنرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیاه5918189  G5 لاسگرزب جنس  نوخ  راشف  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

وراد5918210 فرصم  ءوس  عون  نامزمه 3  صیخشت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5918215 یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  هباشم - دک  ناریا  بردود -  یرتیل  هحفص 3)والکوتا 300  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ5918247 راشف  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتسالپویژنآ5918297 رتتک  هحفص 3)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تقوم5918299 زیلاید  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید5918300 هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسوتکزر5918321 هحفص 3)پول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پیت5918335 هحفص 3)رگنیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا5918338 هداس  هحفص 3)تسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5918341( بلقراون  ) ECG راوپ و  یمادنا ) یاهدیل  ) دنبنسد هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یس5918343 یس  یا 100  هناوتسا  تسورکیم  , تناس یدنب 10  مخز  هحفص 3)دناب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5918610A1C(3 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.ددع5918616 سکمسیس 600 یرتیل  هحفص 3)نوتوزیا 4  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبلق5918633 نشیلبا  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبلق5918707  PTCA هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رابتعا5918732 نامز  تدم  - هتسب  7500 یددع ) هتسب 100  ) یدحاو رازه  هاجنپ   D 3 نیماتیو لرپ 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یئاهن  دیئات  هب  طونم  تخادرپ  - یلخاد دیلوت   - هام لقادح 24 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزا5918787 هحفص 3)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5918812LOT:10465(strile PTFE syringe filter زمرق  PTFE یگنرسرس رتلیف  هباشم  دک  ناریا 
یددع هتسب 50 superpure 6 دنرب ( 0.22um 3mm

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شیامزآ5918838 هحفص 3)بسچرب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمشچ5918896 هس  هحفص 3)پوکسورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کینوسارتلوا5918904 هحفص 3)رزیالوبن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یچاتیه5918905 هحفص 3)پاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5919154CRP یمیشویب لرتنک  مرس  رامیب -  راردا  فرظ  یهاگشیامزآ -  یفرصم  یاه  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتمیلیم5919194 یا 20  هرقن  لایو  هحفص 3)پک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5919196 150 ییوراد هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 141 ھحفص 140 

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


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

وشتسش5919200 دنیآرف  شیاپ  هحفص 3)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجورخ5919330 تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10 
تلو عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20   4

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5919644reax27104QiagenOIAprep Spin Miniprep kit 50 ددع هحفص 3)3  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 141 ھحفص 141 

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