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

( یهگآ دادعت 2  " ) 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 58  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 140  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

1401140 1 یدید     1010 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 151151 ))

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

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

زا 128 ھحفص 1 
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مج نلیپورپ  یلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 34 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  همانزور  رد  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 یرادا 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخراک زاین  دروم   SCION دنرب هاگشیامزآ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - مج یمیشورتپ  هبعش  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  ربتعم -  ییاسانش  تراک  همان و  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  ییاهن  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  نیا  راشتنا  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 10.560.000.000  نیمضت 

دحاو مود  هقبط  مج  نلیپورپ  یلپ  تکرش   5  - کالپ تراجت  کناب  بنج  یلامش  نایرجش  نابایخ  کناویا  راولب  یدازحرف  راولب  سدق  کرهش  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
اه نامیپ  یقوقح و  روما 

دحاو مراهچ ، هقبط  مح  نلیپورپ  یلپ  تکرش  کالپ 5  یلامش  نایرجش  نابایخ  کناویا ، راولب  یدازحرف  راولب  سدق  کرهش  یناشن  هب  نارهت  رد  اه  تکاپ  لیوحت 
تسارح

:: 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

مشق تفن  شیالاپ  نیهب  سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PBQ-TEN-DSK-401-027 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16 ، تیاغل  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/10/11

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ  تالآریش  یتسد  تست  زیم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  الاک 6  لیوحت  نامز  تدم 
هاگشیالاپ تیاس   DDP لیوحت طیارش 

لایر غلبم 1.200.000.000  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق یقوقح و  روما   10 دحاو موس ، هقبط  کالپ 9 و 11 ، موس ، هچوک  قباس ،) زورهب   ) یباجن خ س  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
مشق تفن  شیالاپ  نیهب  سراپ  هاگشیالاپ  یبنیز  هار  هس  تفال  ناهگرد و  نیب  مشق  ناگزمره 

یلخاد 1478  17-26709415-021 :: 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

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

هاگشیالاپ هاگشیالاپ تالآریش   تالآریش یتسد   یتسد تست   تست زیم   زیم 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 128 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   5858 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیحوت ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  دعب  تخادرپ  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ.دامرف  هجوت  تسویپ  تسیلو  همان  هب  افطل.زیلاید  تاموزلم  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.زکرم  رابنا  هب  مالقا 

1101093727000423 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   HEMOCONCENTRATORS لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 4,968 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  فیدر  رد 8  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دیق  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  افطل  ** هجوت

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 128 ھحفص 3 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنژرا تمالس  ناروآون  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   . یتیک هبعج 1   NEW لدم وم  تسوپ و   PRP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060008000024 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
گنژرا تمالس  ناروآون  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتیک  هبعج 1   NEW لدم وم  تسوپ و   PRP تیک الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم   , هیدات ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ) یکشزپ  مولع  هاگشناد   ) یزار ناتسرامیب  هناخوراددات ی  هنومن و  لاسرا  مازلا 

دش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  سامت و  هرامش 88326454  اب  رتشیب  تاعالطا 

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849011-021  ، 88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NEWNEW  لدم لدم وموم   وو   تسوپ   تسوپ   PRPPRP  تیک تیک 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 128 ھحفص 4 
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ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095290000006 زاین :  هرامش 

ینگچ ناتسرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزاسوراد هدنزاس  عجرم  یقافص  زیلاید  یتراجت  مان   Lit 2 هسیک دصرد  زد 2/5 لیرتسا  لولحم  یهاگتسد  هژیو  تس  اب  هارمه   APD II یقافص زیلاید  الاک :  مان 

نماث یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نماث 
هسیک 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
هرود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  09165510016 هرامش اب  دشابیم  هباشم  دک  زیلاید  یفرصم  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6816989394 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  ینیمخ  ماما  راولب  ینگچ  ناتسرهش  ناتسرل  ناتسا  هرود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33150222-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33150222-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 55

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزآ تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000400 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایناپسا هدنزاس  روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 75 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   MB-Troponin - Myoglobin-CK تیک الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نامرد اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 48 یلایو هبعج 5  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زاپیل  تیک  الاک :  مان 

تراپ
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 320 یلایو هبعج 10  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   LDL-C تیک الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 320 یلایو هبعج 10  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HDL-C تیک الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد 
هتسب 4 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 600 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
اتلد هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 1000 یلایو هبعج 4  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینتارک  تیک  الاک :  مان 

تراپ نامرد 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 306 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
اتلد هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 510 یلایو هبعج 11  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  میزینم  تیک  الاک :  مان 

تراپ نامرد 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 50 یلایو هبعج 2  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   RF تیک الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 400 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  لاتوت  نیبوریلیب  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلیسیلاسوفلوس دیسا  - خیلرا - راردا راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000399 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
URINE STRIP یتراجت مان  یددع  هتسب 100   In-Vitro Diagnostics لدم راردا  یفیک  یمک و  همین  شیامزآ  صوصخم  یرتماراپ  راردا 10  راون  تیک  الاک :  مان 

ناهوژپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 140 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   ml 200 یا هشیش  یرطب  یهاگشیامزآ   Eosin گنر الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت 
یرطب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   LOBACHEMIE هدنزاس عجرم   g 500 یکیتسالپ یرطب  دصرد  صولخ 99  ردوپ  دیسا  کیلیسیلاسوفلوس   5 الاک :  مان 

زیهجت یمیش  نارطق  هدننک 
یرطب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلیسیلاسوفلوس کیلیسیلاسوفلوس دیسا   دیسا -- خیلرا خیلرا -- راردا راردا راون   راون ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  تیور  لباقددع  کی  BT3500 یمیشویبازیالاوتا هاگتسدو  ( یژولوتامهرکیمرسود ) ددع هس  روتاتور  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت 

1101090781000047 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناسهب ناشیدنا  ون  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسهب  یتراجت  مان   RT409 لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید   VDRL روتاتور الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراک  داتالاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BT3500BT3500 یمیشویبازیالاوتا   یمیشویبازیالاوتا هاگتسدو   هاگتسدو (( یژولوتامهرکیمرسود یژولوتامهرکیمرسود )) ددع ددع هسهس   روتاتور   روتاتور هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 88

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  روتاربیلاک  زد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000951 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   T42031 لدم یکشزپ  هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست / روتکاف رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / یمتا یژرنا  دم و  یآ  زوجم  هئارا  هباشم / دکناریا  / ددع دادعت 1  روتاربیلاک  زد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام 3

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 دادعت   دادعت روتاربیلاک   روتاربیلاک زدزد   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش هیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع کی 1  - یپوکساراپال ریگ  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001156 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  نتراک 1   EG-003-094 لدم  cm 33 زیاس یکشزپ  درگ  پچ  یکشم  ریگ  نزوس  الاک :  مان 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش هیممض   هیممض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددع ددع 11 کیکی    - - یپوکساراپال یپوکساراپال ریگ   ریگ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 1010
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دراهتشا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد تاموزلم  ههام ) هس  لقادح  روتکاف  هیوست   ) تسویپ تسیل  قبط  دراهتشا  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  دحاو  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRC دک

1101093826000022 زاین :  هرامش 
دراهتشا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 10 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دراهتشا رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IRC دک یاراد  تاموزلم  ههام ) هس  لقادح  روتکاف  هیوست   ) تسویپ تسیل  قبط  دراهتشا  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  دحاو  تاموزلم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187154551 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یلم  کناب  بنج  ماما  راولب  دراهتشا  دراهتشا ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37723035-026  ، 37721320-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37721320-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع هس 3  - یژولورا رپسرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001157 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  نتراک 1   AC-007-046 لدم  cm 60 زیاس لیتسا  سنج  چنرف  یپوکسورتروی  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  رف  نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم  رف  نارآ  ناراک  بط  هدنزاس  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک یاراد   یاراد تاموزلم   تاموزلم ههام ) ) ههام هسهس   لقادح   لقادح روتکاف   روتکاف هیوست   هیوست  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراهتشا   دراهتشا ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ دحاو   دحاو تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
IRCIRC

111 1

دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددع ددع هسهس  33  - - یژولورا یژولورا رپسرگ   رپسرگ ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  / ددع یکت 2  گنرس  دلیش  / ددع ییات 4  گنرس 4  دلیش  / ددع قیرزت 2  دلیش  / ددع یس 4  یس  لایو 10  دلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تاحیضوت  هب  هجوت  / هباشم

1101092378000952 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یوضر یباوختخت  ناتسرامیب 320  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم   HOT-CELL یتراجت مان   SYNTH 2 لدم وراد  ویدار  لرتنک  یکشزپ  لس  تاه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم و یآ  زوجم  هئارا  / هباشم دک  ناریا  / ددع یکت 2  گنرس  دلیش  / ددع ییات 4  گنرس 4  دلیش  / ددع قیرزت 2  دلیش  / ددع یس 4  یس  لایو 10  دلیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوجرم (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  / یمتا یزرنا 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا // ددع ددع   22 یکت   یکت گنرس   گنرس دلیش   دلیش // ددع ددع   44 ییات   ییات   44 گنرس   گنرس دلیش   دلیش // ددع ددع   22 قیرزت   قیرزت دلیش   دلیش // ددع ددع   44 یسیس   یسیس     1010 لایو   لایو دلیش   دلیش ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // هباشم هباشم
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع تسیب 20 -tur-24 زیاس هیاپ  کت  پول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دنشاب

1101091684001158 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  نتراک 1   AE-001-004 لدم یژولورا  گنیتاک  پول  تس  الاک :  مان 
رف نارآ  ناراک  بط 

تس 20 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددع ددع 2020 تسیب   تسیب -- turtur-- زیاس  2424 زیاس هیاپ   هیاپ کتکت   پول   پول ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپال شفنبریالپا  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک 

1101091684001162 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 010-002-57   mm 10 زیاس یکشزپ  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدننک ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 11 کیکی    - - یپوکساراپال یپوکساراپال شفنبریالپا   شفنبریالپا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت

1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  یا  هتسه  یکشزپ  بلق  وراد  ویدار  ندرک  مرگ  تهج  رتیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000958 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دادهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   w 1000 ناوت  V 220 ژاتلو یژولورس  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / ددع دادعت 1  یا  هتسه  یکشزپ  بلق  وراد  ویدار  ندرک  مرگ  تهج  رتیه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه یکشزپ   یکشزپ بلق   بلق وراد   وراد ویدار   ویدار ندرک   ندرک مرگ   مرگ تهج   تهج رتیه   رتیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپال یالطریالپا  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک 

1101091684001163 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 010-002-57   mm 10 زیاس یکشزپ  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 11 کیکی    - - یپوکساراپال یپوکساراپال یالطریالپا   یالطریالپا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک

1717

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

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

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

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

6092786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 7000 هب  یناریا  کرام  تسورکیم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روکاف  شیپ  رد   irc دک تبث  -2

1101094766000024 زاین :  هرامش 
یوخ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   cc 100 یکشزپ تسورکیم  الاک :  مان 
ددع 7,000 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 7000 هب  یناریا  کرام  تسورکیم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روکاف  شیپ  رد   irc دک تبث  -2

دوب دهاوخ  هناخوراد  ینف  لوئسم  طسوت  الاک  تیفیک  دات  هب  طورشم  ییاهن  دیرخ  -3
دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  -4

دوش هتفرگ  رظن  رد  ههام  هیوست 4 -5

5814743347 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  هدیمهف  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36465260-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36465260-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روکاف   روکاف شیپ   شیپ ردرد     ircirc دکدک   تبث   تبث -- 22 ددع   ددع 70007000 دادعت   دادعت هبهب   یناریا   یناریا کرام   کرام تسورکیم   تسورکیم - - 11 ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپالزبس ریالپا  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001161 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 010-002-57   mm 10 زیاس یکشزپ  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدننک ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 11 کیکی    - - یپوکساراپالزبس یپوکساراپالزبس ریالپا   ریالپا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت

1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دادعت 30  تناس  زیاس 16  هاررود  زیلایدومه  نودلاش  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000308 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتکد ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دادعت 30  تناس  زیاس 16  هاررود  زیلایدومه  نودلاش  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3  ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- دشاب دشاب دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا تیاس   تیاس ردرد   IRCIRC دکدک یاراد   یاراد  - - ددع ددع   3030 دادعت   دادعت تناس   تناس   1616 زیاس   زیاس هاررود   هاررود زیلایدومه   زیلایدومه نودلاش   نودلاش رتتک   رتتک ناونع : : ناونع
جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب

2020

نیدیوک نیدیوک پمپ   پمپ فاک   فاک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دادعت 2  small تفج ،  4 دادعت  large تفج ،  دادعت 30  medium دشاب و یم  تفج  هب  یمالعا  دادعت  نیدیوک -  پمپ  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زاین  دروم  تفج  مه 2  هاگتسد  طبار  تفج و 

1101091484000327 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دک ءاکرش  هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 5   large زیاس یکشزپ   SCD هاگتسد ایبماک  ویلسا  الاک :  مان 
73012

نتراک 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دک ءاکرش  هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 3   large زیاس یکشزپ   SCD هاگتسد ایبماک  ویلسا  الاک :  مان 
73013

نتراک 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دک ءاکرش  هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 5   small زیاس یکشزپ   SCD هاگتسد ایبماک  ویلسا  الاک :  مان 
73011

نتراک 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج  دک 9528   SCD هاگتسد بویت  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  هباشم / دکناریا  / یدرف یرتمیزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000957 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   T42031 لدم یکشزپ  هنازور  عیرس  تست  رتمیزد  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / یدرف یرتمیزد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرف یدرف یرتمیزد   یرتمیزد ناونع : : ناونع 2222
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 2 ود  - یپوکساراپال یزلف  ریالپا  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001159 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لدم 010-002-57   mm 10 زیاس یکشزپ  ریالپا  پیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال یزلف   یزلف ریالپا   ریالپا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 2323
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . نینوپورت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002464 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   PTH ELISA test kit-96T عون  Parathormone تیک الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هتسب 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
صیخشت هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   hydroxy Vit D ELISA test kit-96T-25 عون ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ 
هتسب 16 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
روشک اتیب  ایرآ  نایناب  هدنزاس  عجرم  وکباب  یتراجت  مان  یتیک  یموینیمولآ 1  لیوف  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت تیک  الاک :  مان 

اتیب ایرآ  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نینوپورت نینوپورت ناونع : : ناونع 2424
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . نیتیسکوفس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002465 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم بط  نتداپ  یتراجت  مان  یتست  لایو 50   PT-12-6801 دک  µg 30/10 دیسا کینالوالک  میسکاتوفس   CTC مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

بط نتداپ  هدنزاس  عجرم  بط  نتداپ  هدننک  هضرع 
هتسب 11 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
روشک  LIOFILCHEM S.R.L یتراجت مان  یتست  رادقم 30  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   CS لدم نیتسلک  کیتویب  یتنآ   MIC راون صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
هتسب 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
روشک  LIOFILCHEM S.R.L یتراجت مان  یتست  رادقم 30  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   MRP لدم منپورم  کیتویب  یتنآ   MIC راون صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
هتسب 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیتیسکوفس نیتیسکوفس ناونع : : ناونع 2525
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  یا  هتسه  تهج  سکاب  والگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000954 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیورآ رگن  زیهجت  ونان  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  رگن  زیهجت  ونان  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GB-201 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا  مامت  سکاب  والگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / یمتا یژرنا  دم و  یآ  زوجم  هئارا  هباشم / دکناریا  / ددع دادعت 1  یا  هتسه  تهج  سکاب  والگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

imed زوجم یاراد  تکرش   NSK هاگتسد روتومورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000144 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
imed زوجم یاراد  تکرش   NSK هاگتسد روتومورکیم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تعاس 12  زا  لبق  الاک  لاسرا  هدنشورف  یاپ  لمح  هنیزه  ههام  هیوست 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمساق سدنهم  مناخ  63121377

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه تهج   تهج سکاب   سکاب والگ   والگ ناونع : : ناونع 2626

NSKNSK  هاگتسد هاگتسد روتومورکیم   روتومورکیم ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 128 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/257bythyk44ne?user=73474&ntc=6092818
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092818?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q97ptlq76u52z?user=73474&ntc=6092821
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092821?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fluke289 رتم یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000352 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 289 لدم یهاگشیامزآ  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fluke289fluke289  رتم رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 2828
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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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL TRANSMITTER TUNE FORK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL NO: SWING63.DAACVXMZ

LIMIT RANGE: 8mA DRY-16 mA WET
CONNECTION: 2" 150 RF FLANGE

MFR: WEGA
1101096412000436 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تینیمولیا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VEGA یتراجت مان   VEGASWING 63 لدم تاعیام  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرباص  09172226437 ماهبا :  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319558-077  ، 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

تاعیام تاعیام حطس   حطس رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 2929
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  یا  هتسه  یکشزپ  تهج  هدش  تیوقت  تنیباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000956 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Cubmax WL لدم  316x598x840 mm زیاس یناتسرامیب  تنیباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / یمتا یژرنا  دم و  یآ  زوجم  هئارا  / هباشم دکناریا  / ددع دادعت 1  یا  هتسه  یکشزپ  تهج  هدش  تیوقت  تنیباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   ABB یلاتیجید ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001178 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص ورین  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS AG هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SIREC D لدم ردروکر  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

اتکی
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه یکشزپ   یکشزپ تهج   تهج هدش   هدش تیوقت   تیوقت تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 3030

ردروکر ردروکر ریگ   ریگ هزادنا   هزادنا تابث   تابث ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ رزیرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000055 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یناریا  یتست  نیتیرف 192  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092570000062 زاین :  هرامش 

( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   FERRITIN 192 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 192  هبعج  لدم 50401192  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیتیرف  تیک  الاک :  مان 

نامز بط 
هتسب 36 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  ای  رادرب  هرهب  دحاو  سانشراک  طسوت  یداهنشیپ  لوصحم  تیفیک  دات  مدع  تروصرد.دشاب  لیمکت  تسیاب  یم   IMED تادنتسم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  یتساوخرد  طیارش 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب یناریا   یناریا یتست   یتست   192192 نیتیرف   نیتیرف تیک   تیک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 3434

...و ...و   I gGIgG تیک   تیک لادیو -  -  لادیو صیخشت   صیخشت تیک   تیک لژلژ -  -  تیار   تیار السورب   السورب مرس   مرس یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . تیار لژ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002463 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اشوک نارتسگ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اشوک  نارتسگ  تسیز  هدنزاس  عجرم  یتست  هتسب 96  لژ  تیار  السورب  مرس  یتنآ  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  اشوک  نارتسگ  تسیز  هدنزاس  عجرم  یتست  هتسب 96  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   2ME Gel Test Anti IgG Brucella عون  IgG تیک الاک :  مان 
اشوک نارتسگ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تسیز هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اشوک  نارتسگ  تسیز  هدنزاس  عجرم  یتست  هتسب 96   Brucella coombs gell test صیخشت تیک  الاک :  مان 
اشوک نارتسگ 
هتسب 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو   AO نژ یتنآ  یتراجت  مان   ml 5 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . تالوکیلگ ویات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002462 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دام  نیریآ  نارگشالت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 24  هتسب   XLD agar یسانش بورکیم  فرصم  هب  هدامآ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

دام نیریآ  نارگشالت  هدننک 
هتسب 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نادراک ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   MIRMEDIA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق   Muller Hinton Agar یهاگشیامزآ یبورکیم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

امزآ
یطوق 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
امزآ نادراک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   MIRMEDIA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق   Blood Agar Base یهاگشیامزآ یبورکیم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

یطوق 5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

امزآ نادراک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   MIRMEDIA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق   EMB levine یهاگشیامزآ یبورکیم  تشک  طیحم  الاک :  مان 
یطوق 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یبورکیم   یبورکیم تشک   تشک طیحم   طیحم یسانش -  -  یسانش بورکیم   بورکیم فرصم   فرصم هبهب   هدامآ   هدامآ تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لوکیاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002469 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شاوراد هدننک  هضرع  عجرم  شاوراد  هدنزاس  عجرم   cc 5 یلایو هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 6730  یهاگشیامزآ  شوگرخ  یامسالپ  فرعم  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب دشاب   دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت   دیلوت  . . لوکیاف لوکیاف ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  فلتخم  زیاس  اب  یمتسوکارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000309 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تیفرظ هداز  نیسح  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   GSBIO یتراجت مان  یددع  ینولیان 100  هتسب   3x5 cm زیاس یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
CC104-N-F لدم  ml 5

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتکد ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  فلتخم  زیاس  اب  یمتسوکارت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3  ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم زیاس   زیاس اباب   یمتسوکارت   یمتسوکارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . زادیسکا کسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002466 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  بط  نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نتداپ  یتراجت  مان  یتست  لایو 30   PT-05-6802 دک  ONPG مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
بط نتداپ 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

عجرم بط  نتداپ  یتراجت  مان  یتست  لایو 50   PT-12-6801 دک  µg 30/10 دیسا کینالوالک  میسکاتوفس   CTC مارگویب یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 
بط نتداپ  هدنزاس  عجرم  بط  نتداپ  هدننک  هضرع 

هتسب 19 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادیسکا زادیسکا کسید   کسید ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یچناپ عون  یکیارتیل  نکش  گنس  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات 
1101091684001166 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کالفا ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   HAWK یتراجت مان   mm 23 زیاس لدم 44221  نکش  گنس  سپسروف  گنیپسارگ  نوتسا  سنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچناپ یچناپ عون   عون یکیارتیل   یکیارتیل نکش   نکش گنس   گنس سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوس - ینایرش الوتسیف  نزوس  -400 دادعت  18ps زیلاید یفاص  -400 دادعت  16ps زیلاید یفاص  -480 دادعت  13ps زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط...وریغ  یدیرو و  الوتسیف 

1101091794000704 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  زیلاید  هاگتسد  دربراک   PS-13 نافلوس یلپ  یفاص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط   ... وریغ زیلاید و  یاه  یفاص   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 10

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینایرش ینایرش الوتسیف   الوتسیف نزوس   نزوس  -  - 1313psps زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 4141

نادند نادند یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف سکیرتام -  -  سکیرتام راون   راون ناونع : : ناونع 4242
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عون زادیابداومو  IMED و IRC دکدیاب هدننک  نیماتو  تسویپ  قبط  تساوخردو  هباشم  اهدک  ناریا  نامرک  هدکشنادداومدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 09131995801 ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد 

1101091553000026 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ینیمظاک یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   SDI یتراجت مان  یبویت  یکیتسالپ 2  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یکشزپنادند  دربراک   A2 گنر رویک  لاود  نامس  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
تراک انیس  هدننک  هضرع  عجرم   CHANNEL یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   1/4x3/2x1800 cm زیاس  XC1432 لدم سکیرتام  راون  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ینامرهق یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   SKYDENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 150  هبعج   SKYDENT E لدم  31x41 mm زیاس نادند  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 
ریدگیا

هبعج 30 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

کیلرام یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  سراپورکآ 200  یتراجت  مان  یکیتسالپ  فرظ   g 500 ردوپ تخپ  دوخ  لیرکآ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیژور یتشادهب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   VI-ONE یتراجت مان   ml 100 تپ فرظ  کالپ  زاسراکشآ  هیوش  ناهد  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

موم رذآ  ناروآ  ون  هدننک  هضرع  عجرم  بط  رذآ  یتراجت  مان   g 153 یددع ییاوقم 13  هبعج  گنیسکاب  یکشزپنادند  موم  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
بط نیرفآ  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   MORSA یتراجت مان   g 500 ییاوقم هبعج  یکشزپنادند  موم  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیهجت یمیش  نارطق  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یا  هشیش  فرظ   ml 250 مجح دصرد  صولخ 99 عیام  مرفورلک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  دم  کآ  یتراجت  مان   ml 500 راد یرپسا  یزلف  یطوق  یحارج  سیپدنه  نیبروت و  هدننک  ینوفعدض  هدننکزیمت و  هدننک و  ناور  الاک :  مان 

ماکآ تمالس 
یطوق 40 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
اهجارس رصان  هدننک  هضرع  عجرم  انیم  یتراجت  مان  یکیتسالپ  یطوق   m 50 لوط لاروا  حرط  نیچراد  سناسا  اب  نادند  خن  الاک :  مان 

یطوق 60 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیاب  داوم  یمامت  IRC و IMEDو  دک یاراددیاب  تکرشو  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخردو  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت  نامرک  هدکشنادداومدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  نامرک  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هیارک  انمض  دوش  یم  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد  عون 

7618759689 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  بلق  سناژروا  بنج  افش  راولب  یاهتنا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ملق  71 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000203 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  لادیو  یفنم  لرتنک  مرس  یتراجت  مان   ml 1 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  لادیو  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیبرابنا برد  لیوحت  تسادروم  مالقادادعت 71

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3229714-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000050 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

لادیو لادیو صیخشت   صیخشت تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 4444
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت  زاتافسف .  نلاکلآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002461 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اتلد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 500 یلایو هبعج 10  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  هروا  نژورتین  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد 

هتسب 20 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 400 یلایو هبعج 8  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نینتارک  تیک  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب  Alb تیک الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب کیناگرا  ریغ  رفسف  تیک  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  AST SGOT تیک الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب  ALT SGPT تیک الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 یمیشویب  TOOS کیروا دیسا  تیک  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  نامرد  اتلد  هدنزاس  عجرم   ml 250 یلایو هبعج 5  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  میزینم  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

زاتافسف زاتافسف نلاکلآ   نلاکلآ ناونع : : ناونع 4545
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یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 2  یپوکسودنآ  شخب  فرصم  تهج  ددع  دادعت 40  کی  یس  لیرتسا  هدننک  لیرتسا  هدننک و  ینوفع  دض  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب تنوفع  لرتنک  سانشراک  دیئات  لحم و  رد  لیوحت 

1101090614001301 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

TRISTEL FUSE FOR INSTRUMENTS یتراجت مان   ml 50 ینلیتا یلپ  هشاس  رازبا  دربراک  الاب  حطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
هشاس 40 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  هتفریذپ  تروصنیا  ریغ  رد  دینک  هجوت  الاب  تاحیضوت  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک لیرتسا   لیرتسا وو   هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ نژویفنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

هاگشناد هب  هتسباو  هکرابم  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژویفیرتناس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092622000004 زاین :  هرامش 

هکرابم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دادهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزیمور 3480  یقرب  ژویفیرتناس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکرابم تشادهب  هکبش  لحم  رد  لیوحت 

8494143111 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  راولب  سراف - جیاخ  راولب  هیئافص  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52674004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پمپ پمپ نژویفنیا   نژویفنیا ناونع : : ناونع 4747

ژویفیرتناس ژویفیرتناس ناونع : : ناونع 4848
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . CD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002467 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   IMMUNOSTEP هدنزاس عجرم   CD3/16+56 یتراجت مان  یتست  هتسب 100   3f11656pe-50t لدم یرتموتیاسولف  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 
هتسب 19 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتموتیاسولف یرتموتیاسولف صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 4949
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . CD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002468 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   IMMUNOSTEP هدنزاس عجرم   CD3/16+56 یتراجت مان  یتست  هتسب 100   3f11656pe-50t لدم یرتموتیاسولف  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 
هتسب 17 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمونامیدس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000052 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

یرتموتیاسولف یرتموتیاسولف صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 5050

رتمونامیدس رتمونامیدس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبطدنیابونوم  FT3 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000421 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دنیابونوم  FT3 ازیالا تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تیک  20 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراج لاس  نایاپ  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یدازون 10  ینوکیلیس  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000410 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/14 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنیابونوم دنیابونوم FT3FT3 تیک تیک ناونع : : ناونع 5252

ددع ددع   1010 یدازون   یدازون ینوکیلیس   ینوکیلیس گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 5353
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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 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف جیگ  /  Level & temperature gauge تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
1101096347000576 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راشف جیگ  /  Level & temperature gauge :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
تسا ینف  یسررب  لباق  یلخاد  ناگدننکدیلوت  زا  داهنشیپ 

دوش تسویپ  ادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317243-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم هدش   هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا راشف   راشف جیگ   جیگ / /   Level & temperature gaugeLevel & temperature gauge ناونع : : ناونع 5454
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 5   ABG کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 8   NAK کپ

1101030094000887 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZYBIO هدنزاس عجرم   ZYBIO یتراجت مان   AIQ6 لدم یهاگشیامزآ  کیتاموتا   PCR Ceilo6 Real time هاگتسد الاک :  مان 
ناگدنیآ راگن  نامرد  هدننک 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   88 دادعت   دادعت   NAKNAK  کپکپ ددع   ددع   55 دادعت   دادعت   ABGABG کپکپ   ناونع : : ناونع 5555

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

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

6093141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ درادناتسا  یاه  هنزو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000829 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینیرمت هنزو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  مالقا  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یراکزور  ردروتکاف 25 یتخادرپ  غلبم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  هدهاشم 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ درادناتسا   درادناتسا یاه   یاه هنزو   هنزو ناونع : : ناونع 5656
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  تیک  ناشفاراهب 2 TLC تیک گنر  تیک  ناشفاراهب 5 TLC تیکددع یتست 6000 هس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد

1101090781000048 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  یم  ههامود  سانشراک  دات  الاک  لیوحتزا  سپ  هیوست  09159270846 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشفاراهب ناشفاراهب TLCTLC تیک تیک گنر   گنر تیک   تیک 55 ناشفاراهب   ناشفاراهب TLCTLC تیکددع تیکددع 60006000 یتست   یتست هسهس   تیک   تیک ناونع : : ناونع 5757
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . روتارپا طسوت  هداس  ضیوعت  تیلباق  تعاسرد  رتیل  یلا 25  تعاسرد 18 یهدبآ  تیفرظرزیانوید  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005454000009 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتمتناس عافتراو 90 23 رطق هب  نویتاک  نیزر  رتیل  تیفرظ 25  هبریملپ  مامت  سنج  زا  هیفصت  شیپ  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یناخفورعم  یرادا  تعاسرد  لیابوم 09125820193  اب  زاینرد  زور  ًادودح 10 بصنو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهدبآ یهدبآ تیفرظرزیانوید   تیفرظرزیانوید هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ /

1101092447001191 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ددرگ / لاسرا  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع / دادعت 3  یتفن  داوم  رد  نژورتین  یریگ  هزادنا  هاگتسد  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا / 

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

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

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن یتفن داوم   داوم ردرد   نژورتین   نژورتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو قرب 220 اب  رمیات 120  یاراد  هخاش  رثکادح 60  درس  مرگداب و  اب  یزیمور  یهاگشیامزا  تالا  هشیش  نکشخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / تسا هباشم  دک  ناریا   / هاگتسد دادعت 6  تسویپ ) )

1101092447001189 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MAYAPPLE INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED هدنزاس عجرم   CT-C-I لدم یهاگشیامزآ  نک  کشخ  هاگتسد  الاک :  مان 
دنوامد زوسن  نولفت  هعسوت 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 6 تسویپ )  ) تلو قرب 220 اب  رمیات 120  یاراد  هخاش  رثکادح 60  درس  مرگداب و  اب  یزیمور  یهاگشیامزا  تالا  هشیش  نکشخ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم  دک  ناریا   / هاگتسد

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

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

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  140140   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درس درس وو   مرگداب   مرگداب اباب   یزیمور   یزیمور یهاگشیامزا   یهاگشیامزا تالا   تالا هشیش   هشیش نکشخ   نکشخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ یاراد  / ههام تخادرپ 1  / یتسویپ تسیل  قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000056 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL20137B4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایندیحو 09183438369 / دمیآ یاراد  / ههام تخادرپ 1   / یحارج خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمیآ دمیآ یاراد   یاراد // ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ // یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000801 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامک نیگنر  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  کچوک  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نامک نیگنر  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 1,500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نامک نیگنر  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1,500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس لخاد 09178540040  دیلوت  طقف  ناتسرامیب = رابنا  لیوحت   = یرابتعا تخادرپ  = هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیاعم هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 6262
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج  دادعت 10000 زیاس 7/5  ردوپ  مک  لیرتسا  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا 

هام  هیوست 6 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101090093000129 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 7/5  یدپوترا  ردوپ  مک  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 10,000 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هام   هام   66 هیوست   هیوست دشاب   دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا تفج   تفج 1000010000 دادعت   دادعت   7/57/5 زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ مکمک   لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ

6363
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد ددع  کی  دیرخ  لباترپ و  یژولویدار  هاگتسد  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000067 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار 09183740248 هنوگ  ره  تهج  هدوتس  سدنهم  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

انیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

imed زوجم یاراد  تکرش   NSK هاگتسد سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000143 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NSK هاگتسد سیپدنه  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمساق سدنهم  مناخ  سامت 63121377 هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج  تعاس 12  زا  لبق  الاک  لاسرا  هدنشورف  یاپ  لمح  هنیزه  ههام  هیوست 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  یسدنهم 

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: 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

روتکتد روتکتد ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ وو   لباترپ   لباترپ یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 6464

imedimed  زوجم زوجم یاراد   یاراد تکرش   تکرش   NSKNSK  هاگتسد هاگتسد سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 6565
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلغاس تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ونت  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   200x205 mm هس ال هداس  یذغاک  لامتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگرب رادقم 100  یرلنوروا 

1101090956000569 زاین :  هرامش 
روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 

یگرب رادقم 100  یرلنوروا  کیلغاس  تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ونت  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   200x205 mm هس ال هداس  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 
هبعج 4,800 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داژن ینامیا  یاقآ  سامت 09151503410 یموب -  تیولوا  ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام -  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الال هسهس   هداس   هداس یذغاک   یذغاک لامتسد   لامتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - هدش هداد  دک  ناریا  قبط   - نلاگ 36  - لیرتسا ومه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - رتیل 10  - لیرتسا فرس  لولحم 

1101091684001155 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم لیرتسا  فرس  یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلاید  هاگتسد  حطس  یکشزپ و  تازیهجت  حطس  دصرد  فرصم 1  هدامآ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع  عجرم  لیرتساومه  یتراجت  مان   Lit 5 نلاگ زیلاید  هاگتسد  ینوفعدض  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 36 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 6767
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  هاگتسد  کی  دادعت  هب  کوشورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091040000042 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  هاگتسد  کی  دادعت  هب  کوشورتکلا  هاگتسد  - 

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

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

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ 

دشابیم 01732450415 هدنرب  تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  تسا - هباشم  دکناریا  ددع - دادعت 700  هب  زیاس 3  یبآ  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000442 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/10/13 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب   کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

1401140 1 هام   هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم تسا - - تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع - - ددع   700700 دادعت   دادعت هبهب   زیاس  33   زیاس یبآ   یبآ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم یالاک  - لخاددیلوتدیرخ تیولوا  - هباشمدک ناریا  - ددع یس  (1) زیاس - ددعدص (3) زیاس - ددعدص (4  ) زیاس لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تبثدمیآ  تیاسرد  یتسیابرظن 
1101091860000242 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   LMA هدنزاس عجرم   LMA یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  زیاس 4  والکوتا  لباق  کرتسف  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

یوجدم
ددع 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیابرظن دروم  یالاک  - لخاددیلوتدیرخ تیولوا  - هباشمدک ناریا  - ددع یس  (1) زیاس - ددعدص (3) زیاس - ددعدص (4  ) زیاس لایژنرال  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تبثدمیآ  تیاسرد 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: 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

دروم دروم یالاک   یالاک -- لخاددیلوتدیرخ لخاددیلوتدیرخ تیولوا   تیولوا -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع یسیس   (( 11 )) زیاس زیاس -- ددعدص ددعدص (( 33)) زیاس زیاس -- ددعدص ددعدص (( 44  ) ) زیاس زیاس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تبثدمیآ   تبثدمیآ تیاسرد   تیاسرد یتسیابرظن   یتسیابرظن

7070
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  تسا - هباشم  دکناریا  ددع - دادعت 2000  هب  زیاس 10  یروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000443 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 10 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/15 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

دنرز یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  ارمک )  ده  پیچ ،  یرت  روسسورپ  وئدیو  لماش (  دیجیر  پوکسوگنا  رال  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050318000071 زاین :  هرامش 

دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  عجرم   STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان   CA-001-041 لدم یحارج  ارمک  ده  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب الاک  / دشاب ینامرد  زکرم  نیادات  دروم  دیاب  الاک  / دشاب  IRC دک یاراد  الاک  / دشاب  IMED تیاسرد هدننک  نیمات  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب لیوحت  هدامآ  دیاب  الاک  / دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادمردزور  خیرات  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب / یتسویپ  کرادمرد  ینف  تاصخشم  قبط 

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم تسا - - تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددع - - ددع   2 0002000 دادعت   دادعت هبهب     1010 زیاس   زیاس یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 7171

 ( ( ارمک ارمک دهده   پیچ ،  ،  پیچ یرت   یرت روسسورپ   روسسورپ وئدیو   وئدیو لماش (  (  لماش دیجیر   دیجیر پوکسوگنارال   پوکسوگنارال هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7272
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعادک ناریادشاب  هتشاد  UIDوIRC بسچربدشاب هتشاد  مه  شورفزوجمودشابدمیا  تبث  تکرشددع  یدپوترا 300 گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  تسا  هباشم 
1101005920000478 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامرک بط  نایوپ  اشوپ  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   OP001 لدم یدپوترا  یحارج  کپ  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  یمالعادک  ناریادشاب  هتشاد  UIDوIRC بسچربدشاب هتشاد  مه  شورفزوجمودشابدمیا  تبث  تکرشددع  یدپوترا 300 گپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  تسا  لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  یمازلا  هنومن  لاسرا 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالعادک یمالعادک ناریادشاب   ناریادشاب هتشاد   هتشاد UIDUIDوو IRCIRC  بسچربدشاب بسچربدشاب هتشاد   هتشاد مهمه   شورفزوجمودشابدمیا   شورفزوجمودشابدمیا تبث   تبث تکرشددع   تکرشددع 300300 یدپوترا   یدپوترا گپگپ   ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا تسا   تسا هباشم   هباشم
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا لمع  قاتاداتدروم  نیدامراف  کرام  نلاگ  یرتیل 360 کیدصرد  یداتبو 10 نلاگ  یس 360 یس   250 دصرد نیداتب 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه 

1101005920000479 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   ml 250 یطوق یدنب  هتسب  عون  دصرد  زد 10 عیام  لکش  نیداتب  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 
میرم رصنع 

یطوق 720 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسچربدشاب هتشاد  شورفزوجمودمیا  تبث  تکرشددع  360 دادعت هب  یرتیل  کیدصرد  نیداتبو 10 360 دادعت هب  یس  یس  250 دصرد نیداتب 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشمدک  ناریادشاب  یم  الاک  لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزهدشاب  هتشاد  UIDوIRC

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه تسا   تسا لمع   لمع قاتاداتدروم   قاتاداتدروم نیدامراف   نیدامراف کرام   کرام نلاگ   نلاگ 360360 یرتیل   یرتیل کیدصرد   کیدصرد 1010 یداتبو   یداتبو نلاگ   نلاگ 360360 یسیس   یسیس     250250 دصرد دصرد 1010 نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورفاب   هدنشورفاب ناتسرامیبات   ناتسرامیبات لمح   لمح
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 4  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  حرش  هب  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091040000043 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد دادعت 4  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  حرش  هب  گنیروتینام  هاگتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ 

دشابیم 01732450415 هدنرب  تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  هباشم  دک  ناریا  یبرس  ناواراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000950 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهج  هنایمرواخ  بط  نیون  هدنزاس  عجرم   NTKHP لدم یکشزپ  یرادرب  ریوصت  یبرس  ناواراپ  الاک :  مان 

ناهج هنایمرواخ 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  / ددع دادعت 3  هباشم  دک  ناریا  یبرس  ناواراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب هب  رتیل   B 35 سالک عیرس  یزیمر  والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000068 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک رهم  سراپ  یمیحر  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لاگس  لدم   Lit 30 تیفرظ  B سالک یکشزپنادند  یکشزپ و  یزیمور  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

رهم سراپ  یمیحر  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار 09183740248 هنوگ  ره  تهج  هدوتس  سدنهم  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

ددع ددع دادعت  33   دادعت هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یبرس   یبرس ناواراپ   ناواراپ ناونع : : ناونع 7676

الاب الاب هبهب   رتیل   رتیل   B 35B 35 سالک   سالک عیرس   عیرس یزیمر   یزیمر والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 7777
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب کانفولکید 200  لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000092 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیدج نویسالومرف  اب  عون  ریسکا  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نرولکید  یراجت  ناونع  یلوپمآ  ییاوقم 10  هبعج   mg 75 زد لوپمآ  میدس  کانفولکید  الاک :  مان 

هام یرادهگن 36  دیفم  رمع 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس فرصم 2  خیرات   - 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  اپوس  کرام  نزوس 37  دنار  کیمورک 2/0  خن  یلامک  ناتسرامیب  هناخوراد  یفرصم  هیخب  یاهخن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000164 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

12 زا لبق  الاک  لیوحت  تعاس  ، ههام هیوست 3  ، دشابیم تسویپ  لیافرد  اهالاک  تاصخشم   ، ناگیار لمح  هنیزه  ، یمازلا  imed، یمازلا یمسرروتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یوررب  الاک  تلاصا  بسچرب  یارادالاک  ، دوش تبثروتکاف  شیپردودشاب   IRC یاراد اه  الاک  ، یرادا یاهزور 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   2 00200 کانفولکید   کانفولکید لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 7878

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اپوس   اپوس کرام   کرام نزوس  3737   نزوس دنار   دنار   2 /02/0 کیمورک   کیمورک خنخن   یلامک   یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب هناخوراد   هناخوراد یفرصم   یفرصم هیخب   هیخب یاهخن   یاهخن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب یلیم 200  نلیس 500  یپما  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000090 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وراد دیلوت  هدنزاس  عجرم  نلیس  یپمآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 500 زد لوسپک  نلیس  یپمآ  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات   - 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

هتسب هتسب   2 00200 یلیم   یلیم   500500 نلیس   نلیس یپما   یپما لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب یلیم 50  هتسب 40  یلیم 50  دیامزوروف 20  لوپما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000093 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیامزوروف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   mg\2 ml 20 زد لوپمآ  دیامزوروف  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیمات نیپساک  یزاسوراد  تکرش  زا   RESEMID یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   mg\4 ml 40 زد لوپمآ  دیامزوروف  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس فرصم 2  خیرات   - 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

دیامزوروف دیامزوروف لوپما   لوپما ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قبط  یزولویدار  یفرصم  مزاول  ملق  هب 6  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091727000031 زاین :  هرامش 

زمرهمار ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم دم  ایسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DVB یتراجت مان  یا  هتسب  نتراک 4   35x43 cm زیاس یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

نتراک 6 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تدوع  هنیزهو  تدوعالاک  دیئات  مدع  تروصرد  دشابیم  imed بوصم تمیق  دیرخ  انبم  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماسردروتکاف  جرد  دشابیم  هدنشورف 

6381753113 یتسپ :  دک  رهم ،  رالات  یوربور  ینیوآ  دیهش  داشرا خ  نادیم  زمرهمار  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520711-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43520711-061 :: 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

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  هنومن  ینف و  تاصخشم  لاسرا  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  ددع ) دادعت 10000   ) FFP3 رادپاپوس یسقنت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  مالعا 

1101092447001193 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ داصتقا  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یددع  نتراک 10   7031FFP3 لدم رادپاپوس  رابغ  درگ و  یتعنص  یا  هچراپ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
نتراک 10,000 دادعت : 

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

تسیمازلا هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492841-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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

یژولویدار یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 8282

سردآ سردآ هبهب   هنومن   هنومن وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم ددع ) ) ددع   1000010000 دادعت   دادعت  )  ) FFP3FFP3  رادپاپوس رادپاپوس یسقنت   یسقنت کسام   کسام ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هدش   هدش مالعا   مالعا

8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل مین  یکمن  مرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000094 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 0/9 یقیرزت  یکمن  مرس  دیارلک  میدس  الاک :  مان 

یرطب 500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خریرات  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

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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش ناکدوک 50  میسکیفس  تبرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000095 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رون وراد  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SUPRAX یتراجت مان  یرطب  هبعج 1   mg\5 ml 100 زد تبرش  میسکیفس  الاک :  مان 

یرطب 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات   - 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

یرتیل یرتیل مین   مین یکمن   یکمن مرس   مرس ناونع : : ناونع 8484

هشیش هشیش   5050 ناکدوک   ناکدوک میسکیفس   میسکیفس تبرش   تبرش ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس تنزرب  - رادزمرت خرچیارادو  تناس  خرچ 120  اب  عافترا  تناس - هناهد 80*80  یاراد  - ددع لیرتسا 2  لیاسو  لمح  نیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- الاک تلاصا  بسچربیارادو  - وشتسش لباق 

1101005934000987 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یسیع یتامدخ  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   IESA یتراجت مان  وشات  یناتسرامیب  یتنزرب  نیب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریازا  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  یلاسرا  یالاک  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166013706 یفلد یاقآ  اب  شسرپ  تهج  - هدش هدافتسا 

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

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وشات وشات یناتسرامیب   یناتسرامیب یتنزرب   یتنزرب نیب   نیب ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتف یدمحم  مناخ  - ههام تخادرپ 4  - هباشم دکناریا  - ددع رتخد 1 دازون  یراتسرپ  شزومآ  لدم  - ددع 1 یهد ریش  یشزومآ  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09173421034

1101030090000409 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

KOKEN هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   KOKEN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   LM026G لدم رتخد  دازون  یراتسرپ  شزومآ  نکنام  تکام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
KOKEN هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   KOKEN یتراجت مان  یددع  نتراک 1   LM026M لدم یراتسرپ  شزومآ  تهج  رسپ  دازون  تکام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

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

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

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

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

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخد رتخد دازون   دازون یراتسرپ   یراتسرپ شزومآ   شزومآ لدم   لدم -- ددع ددع 11 یهد یهد ریش   ریش یشزومآ   یشزومآ لدم   لدم ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ینوس کرام  یفارگونوس  رتنیرپ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تدم  ءاضقنا  خیرات  - ددرگ دیق  روتکافرد  irc

1101030090000408 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

داپ بط  هعسوت  رصع  هدننک  هضرع  عجرم   GRAND PAPER یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   cm 11 زیاس یفارگونوس  رتنیرپ  ذغاک  الاک :  مان 
لور 100 دادعت : 

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

 09394420093 یبالگ مناخو  یدمحا 09177423533  سدنهم  : تازیهجت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جردروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 
 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 

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

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

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

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگونوس یفارگونوس رتنیرپ   رتنیرپ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولش هالک و  ناگ و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینولیان هتسب  فرصمرابکی 

1101090020000154 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا بط  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب   L زیاس لدم 3535  راولش  هالک و  ناگ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
تس 5,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپالاک لیوحت  -- دشابیم یتروص  گنر  هب  تس  ینامسآ و2000 یبآ  گنر  هب  تس  تساوخرد 3000 -- هزور تخادرپ 45  -- هباشمدک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زور  10 هدنرب هب  مالعا  خیراتزا  سنج  لیوحت  تدم  -- تسا هدنشورف  هدهعب  هیارک  ناتسرامیبرابنا  برد  لیوحت   -- یمرگ 38 هچراپ  -- هطوبرم سانشراکداتزا 

.دشاب

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینولیان ینولیان هتسب   هتسب فرصمرابکی   فرصمرابکی راولش   راولش وو   هالک   هالک وو   ناگ   ناگ تستس   ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - تساوخرد یراذگراب  قبط  فلتخم  یاه  زیاس  اب  کیمورک  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000307 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس هار  نیما  نارای  کشزپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کپ  یلپ  کپ و  رتسیلب  کیمورک  لدم   Cat Gut هیخب خن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعیرش رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  IRC دک یاراد  - تساوخرد یراذگراب  قبط  فلتخم  یاه  زیاس  اب  کیمورک  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - تخادرپ 3  ناگیار - لاسرا  - جرک

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: 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

فلتخم فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس اباب   کیمورک   کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  100 سکلپمک لوپمآ ب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000097 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سکلپمک  یتراجت ب- مان  ناریا  هدنزاس  روشک  یوارهز  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 10  هبعج  لوپمآ  لکش  سکلپمک   B نیماتیو الاک :  مان 

یوارهز یزاسوراد  هدننک 
هبعج 100 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس فرصم 2  خیرات  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

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید جنس  نزو  لاتیجید و  جنس  دق  وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000084 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناوت رادتقا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 تیفرظ  TS-AWMH1 لدم جنس  دق  ندب و  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

شجنس ناوت  رادتقا  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  شجنس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یلخاد  تخاس  لاتیجید  جنس  نزو  لاتیجید و  جنس  دق  هاگتسد.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   100100 سکلپمک سکلپمک بب   لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 9191

لاتیجید لاتیجید جنس   جنس نزو   نزو وو   لاتیجید   لاتیجید جنس   جنس دقدق   وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 9292
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( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگنامرد رابنا  لیوحت  سانشراک -  دات  یبوچ -  چو  چا -  دیسا  یرون -  لاکیاد  دنلب -  نزوسرس  سیرتامراون -  گنیدناب -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092125000013 زاین :  هرامش 

( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت تن  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO TECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 400  یطوق  دک 100-610  یسندوترا  گنیدناب  سرب  الاک :  مان 

یطوق 10 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

اضریلع هدننک  هضرع  عجرم   INTERDENT هدنزاس عجرم   m 10 یلور هتسب   mm 6 زیاس یکشزپنادند   ribbon matrix یزلف سکیرتام  راون  لور  الاک :  مان 
هناماه یدمحم 

هتسب 20 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

مان کشزپ  اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ   G 30 لیرتسا نیلوسنا  ملق  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
اوآ یتراجت 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   PULPDENT هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 1/2 یگنرس هتسب 4  یکشزپنادند   LLE یرون لاکیاد  دیاسکوردیه  میسلک  الاک :  مان 
نادند تراجت  اوشیپ  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ءاکرش یدنبلگ و  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  چا  دراوراه  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 7054000  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BOSWORTH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   WONDER WEDYES لدم  cm 1 لوط یبوچ  یکشزپنادند  جو  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  دشاب -  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا .  یمازلا  ینوناق  تازوجم  ریاس  یگدنیامن و  همان  دمیآ و  دک IRC و  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  زا  سپ  هیوست  دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک  دات 

3351666794 یتسپ :  دک  ناشخرد ،  دیهش  هاگنامرد   . هاپس رذگ  ریز  هب  هدیسرن.رهلک  دیهش  راولب.رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65293810-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65293810-021 :: 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

یبوچ یبوچ چوچو   چاچا -  -  دیسا   دیسا یرون -  -  یرون لاکیاد   لاکیاد دنلب -  -  دنلب نزوسرس   نزوسرس سیرتامراون -  -  سیرتامراون گنیدناب -  -  گنیدناب ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب یلیم 700  ماکیسکوریپ 10  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000091 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کزار یاهراوتاربال  تکرش  زا  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 10 زد لوسپک  ماکیسکوریپ  الاک :  مان 

هبعج 700 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

لاس فرصم 2  خیرات   - 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

هتسب هتسب   700700 یلیم   یلیم   1010 ماکیسکوریپ   ماکیسکوریپ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرس 1 والگ  / ددع یبرس 2  کنیع  / ددع یبرس 2  شکتسد  / ددع دیئوریت 2  یبرس  ظفاحم  / ددع لیتسا 3  یبرس  لطس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یبرس 3  شوپور  / ددع

1101092378000955 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امن وترپ  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  امن  وترپ  دیون  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   medium زیاس دنب  دیئوریت  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبرس 3 شوپور  / ددع یبرس 1  والگ  / ددع یبرس 2  کنیع  / ددع یبرس 2  شکتسد  / ددع دیئوریت 2  یبرس  ظفاحم  / ددع لیتسا 3  یبرس  لطس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  / ههام هیوست 3 / یمسر روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  / دم یآ  / هباشم دکناریا  / ددع

عوجرم (02634192461) سانشراک

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرس یبرس شوپور   شوپور یبرس  // یبرس والگ   والگ یبرس  // یبرس کنیع   کنیع یبرس  // یبرس شکتسد   شکتسد  / / دیئوریت دیئوریت یبرس   یبرس ظفاحم   ظفاحم  / / لیتسا لیتسا یبرس   یبرس لطس   لطس ناونع : : ناونع 9595
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هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیلاب  ربارب  کوش  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003488000163 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک  ZOLL MEDICAL CORPORATION هدنزاس عجرم   ZOLL یتراجت مان   AED Plus لدم کیتاموتا  مامت  یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 

ما نا  یب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشابیم  ههام  تخادرپ 1 هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هاشنامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک 09183592427 نمهب  مانب  یگنهامه  نفلت  دوش  یم  تدوع  سنج 

6719859168 یتسپ :  دک  اه ،  نادنز  لک  هرادا   – نابایخ 100  – دابآ لزید  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38266452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38282243-083 :: 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

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدپوترا یحارج  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000053 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تسیلاب   تسیلاب ربارب   ربارب کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا ناونع : : ناونع 9696

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج تخت   تخت ناونع : : ناونع 9797
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لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلاب وتپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000042 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفابلگ یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  تفابلگ  یتراجت  مان  کاس   160x220 cm زیاس هرفن  کی  یتارداص  تفابلگ  رتسا  یلپ  وتپ  الاک :  مان 

هتخت 1,500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیرفآ ءاطع  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   50x70 cm داعبا یعونصم  فایلا  شلاب  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  تاصخشم  هب.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هیارک  یتسویپ - طیارشو  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619833467 یتسپ :  دک  شرورپو ،  شرومآ  لک  هرادا  یرکاب  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33521740-045  ، 33521742-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33521740-045 :: 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

شلاب شلاب وو   وتپ   وتپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

High Risk جاوم کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000058 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

High RiskHigh Risk جاوم   جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 9999
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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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOTRONIK ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000800 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم   CYPHER یتراجت مان  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   CRB28225 دک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

میکح ایرآ  هدننک 
ددع 27 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد 09177073947 تسویپ  تساوخرد 

BIOTRONIK

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

BIOTRONIKBIOTRONIK ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 100100
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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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOTRONIK ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000800 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم   CYPHER یتراجت مان  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   CRB28225 دک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

میکح ایرآ  هدننک 
ددع 27 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوراد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد 09177073947 تسویپ  تساوخرد 

BIOTRONIK

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

BIOTRONIKBIOTRONIK ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 10 110 1
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

High Risk جاوم کشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000058 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرفعج حالف  اضر  -ACL یزاسزاب یپوکسورترآ  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000073 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرفعج حالف  اضر  -ACL یزاسزاب یپوکسورترآ  زتورپ  - 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

High RiskHigh Risk جاوم   جاوم کشت   کشت ناونع : : ناونع 102102

یرفعج یرفعج حالف   حالف اضر   اضر -- ACLACL یزاسزاب   یزاسزاب یپوکسورترآ   یپوکسورترآ زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 103103
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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 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 50 زیاس 16*3  یج  لبد  دنس  / ددع دادعت 50  یج 12*3  لبد  دنس  / ددع دادعت 100  تدم  دنلب   28  - لبد 4/8 دنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددع

1101050259001204 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

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

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 3 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  تک  نودب  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 12 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 3 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

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

5050 دادعت   دادعت   33** 1616 زیاس   زیاس یجیج   لبد   لبد دنس   دنس // ددع ددع   5050 دادعت   دادعت   33** 1212 یجیج   لبد   لبد دنس   دنس // ددع ددع   100100 دادعت   دادعت تدم   تدم دنلب   دنلب   2828  - - 4/84/8 لبد   لبد دنس   دنس ناونع : : ناونع
لخاد لخاد دیلوت   دیلوت // هباشم هباشم دکدک   // ددع ددع

104104
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم رابنا  زوریپ  ناتسرامیب  یفرصم  یاه  هچراپ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000336 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح نافاب  خن  هدننک  هضرع  عجرم   m 40 هقاط  cm 150 ضرع لاگرت  سنج  درز  یناتسرامیب  هچراپ  الاک :  مان 

هقاط 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تساوخرد  یضرف  دک  کی  اب  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  زکرم  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دنوشیم  لاطبا  دننکیم  راک  دقن  نینچمه  دشابن و  ناتسرامیب  داتدروم  ناشیالاک  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

ناتسرامیب ناتسرامیب یفرصم   یفرصم یاه   یاه هچراپ   هچراپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  هوژپ  یکین  تمالس  بط و  هدنزاس  عجرم   Lobster لدم زاب  بلق  یحارج  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هوژپ یکین  تمالس  بط و  هدننک  هضرع 

1101030329000841 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هوژپ  یکین  تمالس  بط و  هدنزاس  عجرم   Lobster لدم زاب  بلق  یحارج  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  الاک :  مان 
هوژپ یکین  تمالس 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ  زکرم  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  قوف  مالقا  هب  زکرم  زاینو  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک طرش  هب  هباشم  دک  ناریا  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عجرم عجرم ناریا   ناریا هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک هوژپ   هوژپ یکین   یکین تمالس   تمالس وو   بطبط   هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   LobsterLobster  لدم لدم زاب   زاب بلق   بلق یحارج   یحارج یبلق   یبلق هراوید   هراوید هدننک   هدننک تیبثت   تیبثت ناونع : : ناونع
هوژپ هوژپ یکین   یکین تمالس   تمالس وو   بطبط   هدننک   هدننک هضرع   هضرع

106106
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عافترا میظنت  تیلباق  اب   ) دازون ایحا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000059 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتسب هژیو  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000060 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  14 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

(( عافترا عافترا میظنت   میظنت تیلباق   تیلباق اباب    ) ) دازون دازون ایحا   ایحا تخت   تخت ناونع : : ناونع 107107

یرتسب یرتسب هژیو   هژیو تخت   تخت ناونع : : ناونع 108108
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریپ ناتسرامیب  تسویپ  قبط  زادناریز 90*60  ددع  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000337 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناحیر هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 60×90 زیاس دناب  ناپسا  سنج  یناتسرامیب  فرصم  رابکی  زادناریز  الاک :  مان 

دم ارآ  نت 
هتسب 3,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننکیم و راک  دقن  ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.دندرگیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک 

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

زوریپ زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب تسویپ   تسویپ قبط   قبط   6060 ** 9090 زادناریز   زادناریز ددع   ددع   30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  الاب  تسیل  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یددع  اه 100  هتسب 

1101093171000036 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   BINATEX یتراجت مان  طسوتم  زیاس  سکتال  سنج  ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 1,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 7
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

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

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال سنج   سنج ردوپ   ردوپ نودب   نودب هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 100 1000- طسوتم زیاس  لینوردوپ  نودب  فرصمرابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب یددع  هتسب 100 2000

گرزب یلیخ  یددع  هتسب 100 100
1101030733000444 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 2,000 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  یلیخ  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد  هدننک 
هبعج 100 دادعت : 

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

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب گرزب یددع   یددع 100100 هتسب   هتسب 20002000 یددع   یددع 100100 هتسب   هتسب 10001000 -- طسوتم طسوتم زیاس   زیاس لینوردوپ   لینوردوپ نودب   نودب فرصمرابکی   فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
گرزب گرزب یلیخ   یلیخ یددع   یددع 100100 هتسب   هتسب 100100

1 1 11 1 1
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- یلخاد دیلوت   -- فرصمرابکی هشیف  3 رتوک ملق  ددع   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000400 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WICKIMED SUPPLY COMPANY LIMITED هدنزاس عجرم   WP200-P20S لدم لیرتسا  فرصم  رابکی  رتوک  ملق  الاک :  مان 

نایناریا بط  نایتآ  هدننک 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تاصخشم  لماک  رکذاب  روتکاف  شیپ  لوصحم و  تخاس  یهاوگ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- ههام 6 ات هیوست  -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-- دوش همیمض 

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت  --  -- فرصمرابکی فرصمرابکی هشیف   هشیف 33 رتوک رتوک ملق   ملق ددع   ددع   10001000 ناونع : : ناونع 1121 12
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یراس تمکح  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 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ماوداب  ، فیطلو مرن  ، یتسوپ تیساسحداجیا  نودب  ، ریگبآریغو یتشادهبالماک  ، هدشدیفس صلاخ  هبنپدصرذ  لیربیو 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هجرد 134 یامدرد لیرتسا  لباق  ، رابغرباربرد مواقم  ، ششک

1101050258000059 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 
ناریا

هتسب 672 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  هنومن  لاسرا  مالعتسا  رد  تکرش  طورش  زا  ، دوش لاسرا  IMED کرادم ، هدنشورفاب لمح  هیارک  ، ناتسرامیبرابنا لیوحت  ، زور 45 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوعالاک  ، دات مدع  تروصرد  ، دندرگیم جراخ  مالعتسا  زا  هنرگو 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب ماوداب   ماوداب ،، فیطلو فیطلو مرن   مرن ،، یتسوپ یتسوپ تیساسحداجیا   تیساسحداجیا نودب   نودب ،، ریگبآریغو ریگبآریغو یتشادهبالماک   یتشادهبالماک ،، هدشدیفس هدشدیفس صلاخ   صلاخ هبنپدصرذ   هبنپدصرذ 100100 لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع
هجرد هجرد 134134 یامدرد یامدرد لیرتسا   لیرتسا لباق   لباق ،، رابغرباربرد رابغرباربرد مواقم   مواقم ،، ششک ششک
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  زا  -- یلخاد دیلوت  (--** دشاب یم  دادعت   * شرامشدحاو **)) ددع 10000  * دادعت هب  زیاس 50*40  هیال  زاگ 4 گنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101092948000397 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هواک  g 43/7 نزو ینولیان  هتسب   40x50 cm نامسناپ دربراک  هیال  راهچ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ -- ددرگ همیمض  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --- هام 6 ات هام  هیوست 5 یسین 09335304502- یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
**** دوش همیمض  لوصحم  تخاس 

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا زازا   ---- یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت (--** (--** دشاب دشاب یمیم   دادعت   دادعت  * * شرامشدحاو شرامشدحاو **)) **)) ددع ددع 1000010000  * * دادعت دادعت هبهب     4040 ** 5050 زیاس   زیاس هیال   هیال زاگ  44 زاگ گنال   گنال ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- یناریا تیولوا  اب  تیفیک  اب  ( -- درز ددع  3000 -- یتروصددع 5000 -- زبسددع 2000) یکشزپ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000401 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن زاین  تروصرد  -- ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  الاک  لماک  تاصخشم  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- هام 3 هیوست --- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا 

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- یناریا یناریا تیولوا   تیولوا اباب   تیفیک   تیفیک اباب   ( -- ( -- درز درز ددع   ددع 30003000 ---- یتروصددع یتروصددع 50005000 ---- زبسددع زبسددع 20002000 )) یکشزپ یکشزپ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تسویپ  هب  هریغو  گنیکال  هتمرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000991 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب  دک 03.114.007  یدپوترا  هرایش  هتمرس 2  الاک :  مان 

ددع 910 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تسویپ  هب  هریغو  لاکیتروک 3/5  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000993 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  لاکیتروک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,210 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

تسیل تسیل تسویپ   تسویپ هبهب   هریغو   هریغو گنیکال   گنیکال هتمرس   هتمرس ناونع : : ناونع 1161 16

تسیل تسیل تسویپ   تسویپ هبهب   هریغو   هریغو   3/53/5 لاکیتروک   لاکیتروک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 1171 17

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تسویپ  هب  هریغو  لوف  سولسنک 4  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000992 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد نایسراپ  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نب  یتراجت  مان  کپویو  هتسب  سولسنک  لدم  لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,260 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

تسیل تسیل تسویپ   تسویپ هبهب   هریغو   هریغو لوف   لوف   44 سولسنک   سولسنک چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  )) دشاب یم  رظندم  یناریا   * یالاک -- ییولیک مین  هتسب * 2000* لماش  - خن 20 هیال  لیرتساریغ 16  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101092948000398 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون  ریرح  یکیتسالپ  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 30  هرمن  اب  هیال  لیرتساریغ 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  ای  روتکاف  شیپو  لوصحم  تخاس  یهاوگ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  --- هام 6 ات 5 هیوست -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** ددرگ همیمض 

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )))) دشاب دشاب یمیم   رظندم   رظندم یناریا   یناریا  * * یالاک یالاک ---- ییولیک ییولیک مین   مین هتسب * * هتسب 20002000 ** لماش لماش  - - 2 020 خنخن   هیال   هیال   1616 لیرتساریغ   لیرتساریغ هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
هدش هدش هدافتسا   هدافتسا

1 191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  )) یناریا دیلوت   -- خن 20 هیال  ییولیک 16 مین  راد  طخ  زاگ  هتسب   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000399 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ریرح هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 20  هرمن  میراب و  خن  اب  هیال  یبط 16  لیرتساریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون 
هتسب 400 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک تاصخشمو  روتکاف  شیپ  اب  هارمه  لوصحم  تخاس  یهاوگ  --- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- ههام 6 ات 5 هیوست --- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  الاک 

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )))) یناریا یناریا دیلوت   دیلوت  --  -- 2 020 خنخن   هیال   هیال 1616 ییولیک   ییولیک مین   مین راد   راد طخطخ   زاگ   زاگ هتسب   هتسب   400400 ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت هاگتسد  یاهردنلیس  ژراش  تهج  یجورخ  ود  یکیرتکلا  زاف  هس  روسرپمک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یروف  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

1101092356000010 زاین :  هرامش 
ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 . ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  ربتعم  یداصتقا  دک  هئارا  تروص  رد 

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

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

42338601-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد ردنلیس   ردنلیس ژراش   ژراش روسرپمک   روسرپمک دیرخ   دیرخ 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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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  -- تسویپ قبط  --* فرصمرابکی لیرتسا  نیرازس  کپ  تس  500 -- فرصمرابکی لیرتسا  لارنج  کپ  تس   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101092948000402 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سیتاسیا تراجت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم  کپیو  هتسب   GRSh0095 لدم یحارج  لارنج  کپ  تس  الاک :  مان 
تس 1,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
قرش نایسراپ  بط  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  یلاکیدم 1  تکاپ   CSSP لدم نیرازس  لمع  لیرتسا  فرصمرابکی  کپ  الاک :  مان 

تس 500 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  دیاب  هنومن  زاین  تروصرد  -- ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- هام هیوست 5 --- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصمرابکی فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا نیرازس   نیرازس کپکپ   تستس   500500 ---- فرصمرابکی فرصمرابکی لیرتسا   لیرتسا لارنج   لارنج کپکپ   تستس     10001000 ناونع : : ناونع 122122

یکشزپنادند یکشزپنادند رامیب   رامیب دنب   دنب شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دک IRC و یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   , تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم و  اهدک  ناریا  نامرک  هدکشنادداومدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد  عون  زادیابداومو  IMED

1101091553000027 زاین :  هرامش 
نامرک یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نادند رز  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نادند  رز  ناماس  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50   SZD-1002 لدم  50x60 cm زیاس یکشزپنادند  رامیب  دنب  شیپ  الاک :  مان 
هتسب 1,200 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 7  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 900 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 8  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 900 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
یتفج یذغاک 1 فافل  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  دلگ  یرام  ردوپ 7/5  نودب  هدش  لیرتسا  سکتال  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 900 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نازوا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FAGHIHI یتراجت مان  یددع  هبعج 50   CINALUX یدحاو جنپ  لوسپک  ماگلامآ  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
کیژلب هدنزاس  روشک   SMI هدنزاس عجرم   SMI SPONGE یتراجت مان  یددع  هتسب 10   10x50x80 cm زیاس بذج  لباق  موفلژ  کیتاتسومه  جنفسا  الاک :  مان 

انیس بط  ناحارج  خن  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 19,900 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

لالز هدننک  هضرع  عجرم  یمیش  بط  لالز  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   19x28 cm زیاس  P12 لدم ینریاتسا  یلپ  یکشزپنادند  فرصمرابکی  ینیس  الاک :  مان 
یمیش بط 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   VERICOM یتراجت مان  یددع  یسکلف 72  هتسب  رپوت  لدم  یکشزپنادند  یریگمرج  ژاسرب  سرب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فرصم  رابکی  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,100 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عونزادیاب داوم  یمامت  دک IRC و IMEDو  یاراددیاب  هدننک  نیماتدشاب  تسویپ  تسیل  قبطدیابو  هباشم  اهدک  ناریا  نامرک  هدکشناد  داومدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 09131995801 یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  نامرک  هدکشناد  ات  لمح  هیارکدوشیم  تشگرب  تروصنیا  ریغرد  دشاب  ( لاسود ) الاب خیرات  اب  کی  هجرد 

7618759689 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  بلق  سناژروا  بنج  افش  راولب  یاهتنا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120023-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32120023-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 128 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f5gwr9p7ap8ee?user=73474&ntc=6092988
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092988?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یقیرزت  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000293 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادواج نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   KIT KATH یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: 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

یکشزپ یکشزپ یقیرزت   یقیرزت مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابق رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - تسیل قبط  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - درادن دنس  میظنت 

1101094336000560 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20245B1 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومن  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 4  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243486-034  ، 32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لابق لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- تسیل تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت

125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  ندش  عوجرم  هنیزه  دوش  یم  الاک  تدوع  ببس  تسچرب  دات  مدع  .تلاصا  تسچرب  یاراد  اپوس  تسورکیم  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هصقانم  هدنرب  اب  یربراب  هنیزه  تسا  هدننک 

1101091914000083 زاین :  هرامش 
سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ نازاس  هناگی  ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   g 270 یددع هبعج 50  یناتسرامیب  ناشوج  هدننک  ینوفع  دض  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000567 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تراپ نازاس  هناگی  ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   g 270 یددع هبعج 50  یناتسرامیب  ناشوج  هدننک  ینوفع  دض  صرق  الاک :  مان 

هبعج 240 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  12000 دادعت داژن - ینامیا  یاقآ  09151503410 سامت ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام -  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلاصا تلاصا تسچرب   تسچرب یاراد   یاراد اپوس   اپوس تسورکیم   تسورکیم طقف   طقف ناونع : : ناونع 126126

تراپ تراپ نازاس   نازاس هناگی   هناگی ییایمیش   ییایمیش عیانص   عیانص هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   gg  270270 یددع   یددع   5050 هبعج   هبعج یناتسرامیب   یناتسرامیب ناشوج   ناشوج هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   صرق   صرق ناونع : : ناونع 127127

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ رتم  یسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000048 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  لینیو  یاه  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000334 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا یتیگ  نایسراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  رکنیرگ  یتراجت  مان   XL زیاس لینیو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن ییاهتکرش ک  هدوب و  ههام  هیوست.تسیمازلا 5  نآ  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدوب  یضرف  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تس هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دنوشیم  لاطبا  دشابن  تبث  دمیآ  رد  ناشیالاک  نینچمه  دننکیم و  راک 

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

لباترپ لباترپ رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 128128

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زوریپ   زوریپ ناتسرامیب   ناتسرامیب لینیو   لینیو یاه   یاه شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   ....... هریغ وتپ و   - هفحلم تاجوسنم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000203 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یبیطخ رکاش  دمص  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAREV یتراجت مان  راد  لگ  لدم   90x200 cm داعبا هرفن  کی  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ریخم  مالعتسا  یلوبق  ای  در  رد  ناتسرامیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هس  تخادرپ 

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
هنومن لاسرا  زا  سپ  دیرخ 

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت 
یدارم 09152916952 یریگیپ  لوئسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  .......  ....... هریغ هریغ وو   وتپ   وتپ  - - هفحلم هفحلم تاجوسنم   تاجوسنم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مرس پمپ   ) مرس قیرزت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000443 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شواک ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  شواک  ایدم  یتراجت  مان   mediflow لدم مرس  قیرزت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوروا  TUR لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000328 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   STEMA MEDIZINTECHNIK یتراجت مان   AA-003-012 لدم یِژولوروا  پوکسلت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طورشم .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ههامود  هیوست.دینک  تمیق  مالعا   TUR لماک تس  کی  صوصخ  رد  تسویپ  اصخشم  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  تسویپ  .ناتسرامیب  سانشراک  دات  هب 

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

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مرس مرس پمپ   پمپ  ) ) مرس مرس قیرزت   قیرزت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131

یژولوروا یژولوروا   TURTUR لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 132132
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یناریا یبا  هرمن 8  پویت  گنیدیفو  یناریا  نوخ  قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم 

1101005934000986 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  ینوفلس  هتسب  یکشزپ  دربراک  نزوس  رس  اب  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
تس 900 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  لاکیدم  هتسب   mm 8 زیاس یکشزپ  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 

ددع 960 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  ناگدننکدیلوت  طقف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دات  ناتسرامیب  سانشراک  طسوت  یتسیاب  الاک  .دنشاب  یم  تمیق 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پویت پویت گنیدیفو   گنیدیفو یناریا   یناریا نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع 133133
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 400 (-- ادج لدین  نیلوسنا  گنرسددع  8000 (((---) لیم 3 ددع 20000 -- لیم 5 ددع 75000 )) هکت 3  * گنرس  : )* تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدک ناریا  -- یناریا یالاک  -- لیم 50 گنرس

1101092948000396 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 5 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 75,000 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 3 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

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

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   ml 1 مجح یکشزپ  نیلوسنا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 8,000 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 50 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  لماک  تاصخشمرکذابروتکاف  شیپ  --- هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  -- هام 5 هیوست -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 134134
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5.10.2cc گنرس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101010100000565 زاین :  هرامش 
تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بیبط هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیرو  هدنزاس  عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکشزپ  دربراک  فرصم  رابکی   cc 10 گنرس الاک :  مان 
رازفا ابص 

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

بیبط هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیرو  هدنزاس  عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکشزپ  دربراک  فرصم  رابکی   cc 5 گنرس الاک :  مان 
رازفا ابص 

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

ابص بیبط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیرو  هدنزاس  عجرم   TA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکشزپ  دربراک  فرصم  رابکی   cc 2 گنرس الاک :  مان 
رازفا

ددع 50,000 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هام هیسن 6  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم   IRC روتکاف و شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5.10 .25.10 .2 cccc گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروس بنیز  ندرگ  کسیدزتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000072 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یروس بنیز  ندرگ  کسیدزتورپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب رمراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000051 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

ندرگ ندرگ کسیدزتورپ   کسیدزتورپ ناونع : : ناونع 136136

رامیب رامیب رمراو   رمراو ناونع : : ناونع 137137
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  هواک  کرام  طقف  هواک  هیال  هس  زاگ 30*40  گنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000963 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش یراذگ  تمیق  هواک  کرام  طقف  هواک  هیال  هس  زاگ 30*40  گنال  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  18,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراکدشاب  یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپامنهر 6  مناخ  راکرس  09177001093

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

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

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیف ینامرد  شزومآ  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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایات کرام  یمشچ  هروفرپ  ناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092376000010 زاین :  هرامش 

ناهفصا ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ بط  نایات  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نایات  یتراجت  مان   100x150 cm زیاس یددع  رتسیلب 1  مشچ  هروفرپ  ناش  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   .. دشاب یم  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8149644875 یتسپ :  دک  سردم ،  نابایخ  لوا  سدق - نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34473592-031  ، 34452031-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34473592-031 :: 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

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق هواک   هواک کرام   کرام طقف   طقف هواک   هواک هیال   هیال هسهس     4040 ** 3030 زاگ   زاگ گنال   گنال ناونع : : ناونع 138138

نایات نایات کرام   کرام یمشچ   یمشچ هروفرپ   هروفرپ ناش   ناش ناونع : : ناونع 139139
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  مادکره  زا  زیاس 18 و 20 و 22  لاسگرزب  نیال  لایرترآ  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000889 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L یتراجت مان  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  لدم 856016  قورع  بلق و  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 

ناسکت نامرد  هدیدپ 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 36  نوکیتا  کرام  لدین 19  تاک  سا 4/0  ید  یپ  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 36  نوکیتا  کرام  لدین 16  تاک  سا 5/0  ید  یپ  خن 

1101030094000890 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 25-4/0 زیاس یحارج  دربراک  تاک   PDS نزوس خن و  الاک :  مان 
نتراک 72 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 دادعت   دادعت مادکره   مادکره زازا     2222 وو     2 020 وو     1818 زیاس   زیاس لاسگرزب   لاسگرزب نیال   نیال لایرترآ   لایرترآ رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 140140

ددع ددع   3636 دادعت   دادعت نوکیتا   نوکیتا کرام   کرام   1616 لدین   لدین تاک   تاک   5/05/0 ساسا   یدید   یپیپ   خنخن   ددع   ددع   3636 دادعت   دادعت نوکیتا   نوکیتا کرام   کرام   1919 لدین   لدین تاک   تاک   4/04/0 ساسا   یدید   یپیپ   خنخن   ناونع : : ناونع 141141
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  دادعت 250   L زیاس سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب  دادعت 250   M زیاس سکتال  شکتسد 

هتسب دادعت 150   L زیاس لینو  شکتسد 
1101030094000888 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 650 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

150150 دادعت   دادعت   LL زیاس   زیاس لینو   لینو شکتسد   شکتسد هتسب   هتسب   250250 دادعت   دادعت   MM  زیاس زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد هتسب   هتسب   250250 دادعت   دادعت   LL زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
هتسب هتسب

142142
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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 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 4( یبلق هراوید  هدننک  تیبثت  ) سوپاتخا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001079 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  لدم 29403  سوپاتخا 4\3  تفاب  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عیزوت تکرش  یگدنیامن  همانو  irc دکو imed زوجم دیرخ  لیاف  تامازلا  قبطددع  4( یبلق هراوید  هدننک  تیبثت  ) سوپاتخادشاب یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 تسیمازلا هدننک 

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

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 30   HUMECA D80 یقرب موتامرد  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 20   RIBBEL کرام رتم  یلیم  یتسد 158  موتامرد  هغیت 

1101030094000891 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یکشزپ  موتامرد   GB228 هغیت الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 44(( یبلق یبلق هراوید   هراوید هدننک   هدننک تیبثت   تیبثت )) سوپاتخا سوپاتخا ناونع : : ناونع 143143

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   RIBBELRIBBEL کرام   کرام رتم   رتم یلیم   یلیم   158158 یتسد   یتسد موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت ددع   ددع   3030 دادعت   دادعت   HUMECA D80HUMECA D80 یقرب   یقرب موتامرد   موتامرد هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 144144
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زاریش بنیز  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزاتاتیک ددع  پات 400  ویارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000073 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابیبط یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOTOP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  نینج  دامجنا  لیرتسا  یکیتسالپ  ورتسا  الاک :  مان 

ایرآ
هبعج 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش یکشزپ  مولع  تخادرپ  دنیارف  قبط  تخادرپ  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6) هیالود نیلورپ 19*14 شم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001076 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب   15x15 cm یژولوروا نیلورپ  شم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای هدننک  عیزوت  تکرش  یگدنیامن  همانو  irc دکو imed زوجم دیرخ  لیاف  تاموزلم  قبط  ( ددع 6) هیالود 14*19 نیلورپ شم  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 تسیمازلا هدننک  دراو 

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

وزاتاتیک وزاتاتیک ددع   ددع   400400 پات   پات ویارک   ویارک ناونع : : ناونع 145145

(( ددع ددع 66 )) هیالود هیالود 1414** 1919 نیلورپ   نیلورپ شمشم   ناونع : : ناونع 146146
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 10  هرامش 8  یموتسرفن  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4  هرامش 10  یموتسرفن  تس 

1101030094000886 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیون  دنمشناد  هدننک  هضرع  عجرم   UROMED یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب   F 8 زیاس یموتسرفن  تس  الاک :  مان 
تس 14 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا راشف  شهاک  هدنهد  رادشه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000564 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  هرامش 851  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   OKA-20 هدنهد رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   44 دادعت   دادعت   1010 هرامش   هرامش یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت   88 هرامش   هرامش یموتسرفن   یموتسرفن تستس   ناونع : : ناونع 147147

نژیسکا نژیسکا راشف   راشف شهاک   شهاک هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  گس  هدالق  ماد و 370  سار  نویسانیسکاو 192230  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003294000033 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هدالق 370 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
سار 192000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تاناویح شرورپ  سیورس :  مان 

سار 230 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لایر کبس 8840  ماد  سار  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیگنس 30711  ماد  سار  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق 

لایر گس 144847  هدالق  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق 

3414833196 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یرهطم - نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447625-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447626-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گسگس هدالق   هدالق   370370 وو   ماد   ماد سار   سار   192230192230 نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 149149
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THA OPTITOP پویت لدم  سنمیز  کرام   Multix fusin لدم سنمیز  یژولویدار  هاگتسد  پویت  یراذگ  ترسنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا   irc دک یاراد   150/40/80 HC- 1003 PH

1101091684001169 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   APELEM یتراجت مان   Rafale لدم لباترپ  یژولویدار  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

THA OPTITOP 150/40/80 HC- 1003 پویت لدم  سنمیز  کرام   Multix fusin لدم سنمیز  یژولویدار  هاگتسد  پویت  یراذگ  ترسنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا   irc دک یاراد   PH

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد پویت   پویت یراذگ   یراذگ ترسنیا   ترسنیا ناونع : : ناونع 150150
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000128 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سیرا  هیامرس  نایوپهر  هدنزاس  عجرم   med risk SMART8005A لدم  12x90x200 cm زیاس  PVC-TPU سنج یلولس  جاوم  کشت  الاک :  مان 

سیرا هیامرس  نایوپهر  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیرا هیامرس  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سیرا  هیامرس  نایوپهر  هدنزاس  عجرم   PRO 1.850 لدم یدپوترا  مامت  یموینیمولآ  رچلیو  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رچلیو رچلیو یلولس   - - یلولس جاوم   جاوم کشت   کشت نیلولعم -  -  نیلولعم یشخبناوت   یشخبناوت لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 151151
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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 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرآ پاچ  اب  رادبرد  ( دشاب یم  تام  تسار  تمس  بعکم  تشپ و  قرو   ) فافش تام و  یسکلف  لیم  قرو 3  اب  ییوراد  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  داعبا  دالیم و  ناتسرامیب 

1101094897003020 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

شراو نازاس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  یتراجت  مان  راد  حرط  موفوتسالپ   A4 زیاس سکاب  لیاف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

فافش تام و  یسکلف  لیم  قرو 3  اب  ییوراد  سکاب  الاک :  تاصخشم  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  داعبا  دالیم و  ناتسرامیب  مرآ  پاچ  اب  رادبرد  ( دشاب یم  تام  تسار  تمس  بعکم  تشپ و  قرو  )

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فافش فافش وو   تام   تام یسکلف   یسکلف لیم   لیم قرو  33   قرو اباب   ییوراد   ییوراد سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 152152
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IR غارچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000057 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 مرف  قباطم  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مادقا  هعلاطم و  کی  هرامش  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیلاید6092687 یفاص  هحفص 3)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6092698NEW لدم وم  تسوپ و   PRP هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زیلاید6092711 یفرصم  هحفص 3)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6092721 هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کیلیسیلاسوفلوس6092733 دیسا  - خیلرا - راردا هحفص 3)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6092738BT3500 یمیشویبازیالاوتا هاگتسدو  ( یژولوتامهرکیمرسود ) ددع هس  روتاتور  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6092740 دادعت 1  روتاربیلاک  زد  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیمات6092750 طقف  - دوش هیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع کی 1  - یپوکساراپال ریگ  نزوس 
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

IRIR غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 153153
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکاف6092753 هیوست   ) تسویپ تسیل  قبط  دراهتشا  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  دحاو  تاموزلم  دیرخ 
IRC دک یاراد  تاموزلم  ههام ) هس  لقادح 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناگدننک6092755 نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع هس 3  - یژولورا رپسرگ 
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دلیش6092756 / ددع ییات 4  گنرس 4  دلیش  / ددع قیرزت 2  دلیش  / ددع یس 4  یس  لایو 10  دلیش 
دشاب یم  یمازلا  تاحیضوت  هب  هجوت  / هباشم دک  ناریا  / ددع یکت 2  گنرس 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

طقف6092758 - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - ددع تسیب 20 -tur-24 زیاس هیاپ  کت  پول 
- دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6092774 روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپال شفنبریالپا  هتسد 
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا6092775 هتسه  یکشزپ  بلق  وراد  ویدار  ندرک  مرگ  تهج  رتیه  هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6092782 روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپال یالطریالپا  هتسد 
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم6092786 یمازلا  روکاف  شیپ  رد   irc دک تبث  ددع 2- دادعت 7000 هب  یناریا  کرام  تسورکیم  - 1
دشاب

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6092788 روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع کی 1  - یپوکساراپالزبس ریالپا  هتسد 
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هرادا6092790 تیاس  رد  IRC دک یاراد   - ددع دادعت 30  تناس  زیاس 16  هاررود  زیلایدومه  نودلاش  رتتک 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیدیوک6092792 پمپ  هحفص 3)فاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدرف6092808 هحفص 3)یرتمیزد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکساراپال6092809 یزلف  ریالپا  هحفص 3)هتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 3)نینوپورت6092813 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)نیتیسکوفس6092815 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا6092818 هتسه  تهج  سکاب  هحفص 3)والگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6092821NSK هاگتسد هحفص 3)روتومورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یا6092850 هتسه  یکشزپ  تهج  هدش  تیوقت  هحفص 3)تنیباک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تیفیکاب6092895 یناریا  یتست  نیتیرف 192  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6092921 ... یهاگشیامزآ و یبورکیم  تشک  طیحم  یسانش -  بورکیم  فرصم  هب  هدامآ  تشک  هحفص 3)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

حرش6092957 هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت   . لوکیاف
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فلتخم6092984 زیاس  اب  یمتسوکارت  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زادیسکا6092985 هحفص 3)کسید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یچناپ6092989 عون  یکیارتیل  نکش  گنس  هحفص 3)سنپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینایرش6092991 الوتسیف  نزوس   - 13ps زیلاید هحفص 3)یفاص  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نادند6092995 یژولویدار  ملیف  سکیرتام -  هحفص 3)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لادیو6093037 صیخشت  تیک  هحفص 3)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییوراد6093048 هحفص 3)لاچخی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زاتافسف6093066 هحفص 3)نلاکلآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدننک6093068 لیرتسا  هدننک و  ینوفع  دض  هحفص 3)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پمپ6093069 هحفص 3)نژویفنیا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)ژویفیرتناس6093072 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتموتیاسولف6093079 صیخشت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتموتیاسولف6093080 صیخشت  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتمونامیدس6093092 هحفص 3)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دنیابونوم6093094 FT3 هحفص 3)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6093095 یدازون 10  ینوکیلیس  هحفص 3)گبوبمآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6093105 دادعت 8   NAK کپ ددع  دادعت 5   ABG هحفص 3)کپ یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناشفاراهب6093183 TLC تیک گنر  تیک  ناشفاراهب 5 TLC تیکددع یتست 6000 هس  هحفص 3)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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