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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 40  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 73  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 38

140 1140 1 یدید     1212 هبنشود   هبنشود 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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8787))

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

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

زا 85 ھحفص 1 

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


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

تفن تعنص  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

Ripi-T-14013833 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس زیلانآ  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 13111-14856 دک  یدازا  یشرزو  هعومجم  یبرغ  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.RIPI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004047000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102285 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجزارب  رهم  ناتسرامیب  ( HVAC  ) عوبطم هیوهت  یتدورب و  یترارح و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  ،و  یناسرزورب ریمعت ، دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناجزارب رهم  ناتسرامیب  ( HVAC  ) عوبطم هیوهت  یتدورب و  یترارح و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  ،و  یناسرزورب ریمعت ، دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,490,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - ملعم نادیم  یرتسگداد و  هارراهچ  لصاف  دح  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشوب -   ، 7513934871 یتسپ :  دک  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

:: 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

حطس حطس زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 11

ناتسرامیب ناتسرامیب ( ( HVACHVAC  ) ) عوبطم عوبطم هیوهت   هیوهت وو   یتدورب   یتدورب وو   یترارح   یترارح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ،، یناسرزورب یناسرزورب ریمعت ، ، ریمعت 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 85 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9k5s25xxdhjdf?user=73474&ntc=6102031
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102031?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b2trw75gl7kyc?user=73474&ntc=6102285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102285?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتپاکرم نازیم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

08334283283 :: نفلت :: www.nigc-ksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

8241050 :: 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  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48003-98601 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  سپ  زور  تدم 20  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یسفنت  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/373/560/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/519/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

061-432258779 061-43223305 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- www.shana.irwww.mis.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتپاکرم ناتپاکرم نازیم   نازیم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

لماک لماک یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 85 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y5ha5u6tkdunv?user=73474&ntc=6102314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102314?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bxt6xb42ryhte?user=73474&ntc=6101920
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101920?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004047000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102281 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  یسراف  ناملس  ناتسرامیب  تاموتا  لوف  ازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  هدش  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رهشوب یسراف  ناملس  ناتسرامیب  تاموتا  لوف  ازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  هدش  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیریدم ملعم -  نادیم  یرتسگداد و  هارراهچ  لصافدح  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشوب -   ، 7513934871 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4040   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب تاموتا   تاموتا لوف   لوف ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 85 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6t4dljlb3md45?user=73474&ntc=6102281
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102281?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/374
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  هاگشیامزآ  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030085000068 زاین :  هرامش 

جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هتسب الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

تسه هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  تخادرپ 4 

تسویپ لیاف  هب  هعجارم 

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  / یرهطمراولب / جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345115-074  ، 3337938-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3337938-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 66
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف - دوش همیمض  امتح  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - یناریا طقف  - ددع 10000 رازه هد   - مویکو -pt-ptt هلول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات 
1101091684001219 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داد شاترف  هدننک  هضرع  عجرم   FL یتراجت مان  یددع  نتراک 1000   mm 2/25 تیفرظ  ESR/PT-PTT لدم نوخ  یریگ  هنومن  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 10,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض 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   - یناریا طقفدوش 

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

طقف طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض امتح   امتح ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 1000010000 رازه رازه هدهد    - - مویکو مویکو -- pt-pttpt-ptt هلول   هلول ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشمدک  ناریا  - ددع 50 ددع هاجنپ   - یمیشویب crp تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001217 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هیربکا هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  یکیتسالپ  فرظ  روزیلانآ  وتا  دربراک  الاب  تیساسح  اب  نیئتورپ  ویتکا  یر  یس   CRP تیک الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/15 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

ناگدننک ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع 5050 ددع ددع هاجنپ   هاجنپ  - - یمیشویب یمیشویب crpcrp  تیک تیک ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MUD BALANCE NO. 140 , 4 SCALE , COMPLETE IN PLASTIC CASE GRAVITY, 0.72  .) تسا هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- 2.88 ,DEPTH 310-1250 , OFITE - FAN

1101092288004974 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا زیهجت  نیهب  اتسر  هدننک  هضرع  عجرم   BELL هدنزاس عجرم   BELL یتراجت مان   S203 لدم یهاگشیامزآ  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25122-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا تلیپسارازه  هدجیهرلوکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090571000016 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راد یتناراگ  یناریارازه  هدجیه  تلیپسارلوک  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

دشاب هدنشورف  هدهع  عب  لاسرا  دشاب  یموباب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MUD BALANCE NO. 140  ,  4 SCALE ,  COMPLETE IN PLASTIC CASE GRAVITY,  MUD BALANCE NO. 140  ,  4 SCALE ,  COMPLETE IN PLASTIC CASE GRAVITY,  0 .72  -0 .72  -  .)  .) تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
(( 2 .88 ,DEPTH 310 - 1250  ,  OFITE -  FAN2 .88 ,DEPTH 310 - 1250  ,  OFITE -  FAN
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یناریا یناریا تلیپسارازه   تلیپسارازه هدجیهرلوکدیرخ   هدجیهرلوکدیرخ ناونع : : ناونع 1010
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6101799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ** دشابیم تسویپ  هگرب  طقف  رظن  دم   ** دشابیم تسویپ  هگرب  هب  یهاگشیامزآ  مالقا  اه و  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003337 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلوکدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090571000014 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناریا یا  هرچنپرلوک  هاگتسد  10 دیرخ - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هبراب  لاسرا  دشاب  یم  یموباب  تیولوا  یتناراگ  یاراد  رازه  هدجیه  یناریارلوک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 **  ** دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب طقف   طقف رظن   رظن دمدم    **  ** دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا وو   اهاه   تیک   تیک ناونع : : ناونع 111 1

رلوکدیرخ رلوکدیرخ ناونع : : ناونع 1212
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یحارج رازبا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000288 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج هیتآ  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم   UNIVER یتراجت مان  لدم 20-3120-75  لیتسا  یحارج  تاموزلم  رازبا و  رویسر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کیدرگ ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EUROMED INDUSTRIES هدنزاس عجرم   EI-00368 دک  cm 16 زیاس یحارج  هنادند  اب  سنپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   cm 16 زیاس یکشزپ   CRILE – RANKIN میقتسم تاتسومه  سنپ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رازبا زاس  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   BSA یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  طسوتم  زیاس   B-70-102 M لدم یکشزپ  تاپ  یلاگ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لادم سراپ  یحارج  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  یحارج   cm 20 زیاس ورک  فیرظ  زیت  رسود  ستم  یچیق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

عجرم موصعم  لآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک  لدم 20-0065-02   cm 20 زیاس گنز  دض  لیتسا  سنج  یمومع  یحارج  ورک  ستم  یچیق  الاک :  مان 
بط موصعم  لآ  یحارج  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کیریآ نیون  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 235 زیاس دک 8649-06  یحارج  نیپ  میقتسم  رتاک  الاک :  مان 
حارج

ددع 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زورما حارج  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   TEKNO-MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   cm 18 زیاس نامسناپ  گنز  دض  لیتسا   Lister یچیق الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

بلاق رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.ددرگ مالعا  تسویپ  لودج  یاه  متیآ  قبط  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) یحارج یحارج رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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ع)  ) داجس 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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000189 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراجت  راسرف  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   FME یتراجت مان   FAC30 لدم یناتسرامیب  هدرشف  یاوه  دیلوت  هاگتسد  الاک :  مان 

تراجت راسرف  یسدنهم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  تهج  نودلاش )  ) 8f - 11cm زیلایدومهرتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000078 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  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 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرشب  الاک  تفایرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: 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   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1414

دهشم دهشم یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هناخوراد   هناخوراد تهج   تهج نودلاش ) ) نودلاش  ) ) 88 f -  1 1cmf -  1 1cm  زیلایدومهرتتک زیلایدومهرتتک ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 85 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j5fxxq4pfjy2a?user=73474&ntc=6101820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101820?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/998dk86wjpr63?user=73474&ntc=6101831
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101831?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  سنج  / تسیمازلا دمیا  تاررقم  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / دشابیم تسویپ  یتساوخرد  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090544000557 زاین :  هرامش 

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قیدص دماح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PERSIAN GULF یتراجت مان   USB900 لدم دپ  میگ  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم تروصنیا  ریغ  رد  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یناریا   یناریا سنج   سنج // تسیمازلا تسیمازلا دمیا   دمیا تاررقم   تاررقم هدش /  /  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 1616
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقف  - ددع رازه 15000 هدزناپ   - مویکو -100*13 راد لژ  هتخل  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا

1101091684001223 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TUD یتراجت مان  یددع  هتسب 100   ml 5 تیفرظ  13X100 mm زیاس  131050005A لدم یهاگشیامزآ  راد  لژ  هتخل  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  رتسگ  نیورآ 

هتسب 15,000 دادعت : 
1401/10/19 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
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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 1500015000 رازه   رازه هدزناپ   هدزناپ  - - مویکو مویکو -- 100100 ** 1313 راد راد لژلژ   هتخل   هتخل هلول   هلول ناونع : : ناونع
 - - تسا تسا

1717
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقف  - ددع 10000 رازه هد   - مویکو -100*16 راد لژ  هتخل  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا

1101091684001225 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TUD یتراجت مان  یددع  هتسب 100   ml 8/5 تیفرظ  16x100 mm زیاس لدم 161085005  یهاگشیامزآ  راد  لژ  هتخل  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  رتسگ  نیورآ 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/19 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  شپ  - 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 1000010000 رازه رازه هدهد    - - مویکو مویکو -- 100100 ** 1616 راد راد لژلژ   هتخل   هتخل هلول   هلول ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف --

1818
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب   hamilton neurose یتاقیقحت داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000338 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   reactions 100 ییاوقم هبعج   High Pure PCR Template Preparation میزنآ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوشب .دوشب تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ.هباشم   شیپ.هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ حرش   حرش هبهب     hamilton neurosehamilton neurose یتاقیقحت   یتاقیقحت داوم   داوم ناونع : : ناونع 1919
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - یناریا طقف  - ددع 10000 رازه هد   - مویکو ریغ  راد 13*100 لژ  هتخل  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش همیمض  irc دک

1101091684001228 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TUD یتراجت مان  یددع  هتسب 100   ml 5 تیفرظ  13X100 mm زیاس  131050005A لدم یهاگشیامزآ  راد  لژ  هتخل  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
نایناریا تمالس  رتسگ  نیورآ 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش همیمض  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   - یناریا 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

همیمض همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 1000010000 رازه رازه هدهد    - - مویکو مویکو ریغ   ریغ 100100 ** راد  1313 راد لژلژ   هتخل   هتخل هلول   هلول ناونع : : ناونع
-- دوش دوش

2020
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین خیرات  هب  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - یناریا طقف  - ددع 15000  - مویکو cbc-k3 لایو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک هجوت 

1101091684001229 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 15,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ذناگدننک 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
دوش همیمض  irc دک جردابروتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت 

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

زاین زاین خیرات   خیرات هبهب   -- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 1500015000  - - مویکو مویکو cbc-k3cbc-k3  لایو لایو ناونع : : ناونع
دینک دینک هجوت   هجوت

2 12 1
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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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش هیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ 

1101091684001232 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CYTO-PREP یتراجت مان   ml 10 رادقم لایو   PT-PSL-402 لدم یهاگشیامزآ  یژولویتیس  یاه  تست  تهج  هنومن  یرادهگن  لولحم  الاک :  مان 
بط بایداپ  هدننک 

لایو 1 دادعت : 
1401/10/19 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

ینارهت ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش هیممض   هیممض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- pttptt لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هرادج ود  یکیتسالپ  یزاس  رو  هطوغ  فرظ  پوکسجنرال (  هغیت  سکاب  ددع  یرتیل و1  ددع 30  کیو  یرتیل  هس  فرظ  ددع   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو 

1101094619000365 زاین :  هرامش 
ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کینایریآ هدننک  هضرع  عجرم   ml 125 رازبا یزاس  رو  هطوغ  دربراک  هدننک  ینوفع  دض  داوم  یکیتسالپ  فرظ  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  هداد  تدوع  الاک  تیفیک  مدع  تروص  ردو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  ات  یلامتحا  هنومنو  شرافس  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هرادج هرادج ودود   یکیتسالپ   یکیتسالپ یزاس   یزاس رورو   هطوغ   هطوغ فرظ   فرظ پوکسجنرال (  (  پوکسجنرال هغیت   هغیت سکاب   سکاب ددع   ددع   11 وو یرتیل   یرتیل   3030 ددع   ددع کیو   کیو یرتیل   یرتیل هسهس   فرظ   فرظ ددع   ددع   1414 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زاو   زاو
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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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -dr-68 لولحم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001235 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیلانآ هدننک  هضرع  عجرم   MEDONIC یتراجت مان  یرتیل  رادقم  یکیتسالپ  یرطب  یدنب  هتسب  عون  یهاگشیامزآ  زیال  لولحم  الاک :  مان 
رتیل 1 دادعت : 

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

نیمات طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - 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 

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

ینارهت ینارهت 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  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- drdr-- 6868 لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ
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ناهفصا یئوراد  مولعو  یزاسوراد   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  همین  رتیل  یلا 10  تیفرظ 5  اب  پمپ  رلیچ و  اب  یراتور  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهایگ یاه  هرلصع  ریخبت  صوصخم 

1101092781000033 زاین :  هرامش 
ناهفصا یئوراد  مولعو  یزاسوراد  هدننک :  رازگرب 

بط امزآ  فیط  هدننک  هضرع  عجرم   ROTARY EVAPORATOR یتراجت مان   Rkdj لدم یهاگشیامزآ  یراتور  روتارپاوا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هطوبرم  ناسانشراک  دات  هب  طونم  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37927014-031  ، 36688064-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36680011-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهایگ یهایگ یاه   یاه هرلصع   هرلصع ریخبت   ریخبت صوصخم   صوصخم یتعنص   یتعنص همین   همین رتیل   رتیل   1010 یلا   یلا   55 تیفرظ   تیفرظ اباب   پمپ   پمپ وو   رلیچ   رلیچ اباب   یراتور   یراتور هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525
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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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ 

1101091684001236 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سیناتروا  یتراجت  مان   cc 20 رادقم یا  هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  یداقعنا   PTT و PT تست یهاگشیامزآ  دیارلک  میسلک  لولحم  الاک :  مان 
انیپسار شخب  افش  اناس 

یرطب 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا   - 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  ینارهت  ناگدننک 

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

ینارهت ینارهت 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  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- pttptt لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ
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بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رشاو  رازیالا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090571000100 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراپ زیهجت  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم   AWARENESS یتراجت مان  لدم 2600  یهاگشیامزآ  رشاو  تیلپورکیم  الاک :  مان 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ حرش  هب  ناریا  تخاس  پوکسوگنرال  وئدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000063 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  لدم 60814  یکشزپ  پوکسوگنرال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاسرا دمیآ  کرادم  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  دشابیم  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09119241169  اب  زاین  تروص  رد  ددرگ 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط رشاو   رشاو رازیالا   رازیالا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2727

پوکسوگنرال پوکسوگنرال وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاعالطا  ساسا  رب  سالک 6 ) ییایمیش  روتاکیدنا   ) و سولیفومرتورائتسا ) سویلیساب  یکیژولویب  لایو   ) دیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدقن ریغ  تخادرپ  .تسویپ ( 

1101090368000135 زاین :  هرامش 
باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

تسیز سارتاس  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  تسیز  سارتاس  هدنزاس  عجرم  لایو  هتسب 10   BICO لدم یکشزپ  نویسازیلیرتسا  یکیژولویب  تست  رگناشن  الاک :  مان 
روآ نف 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یکشزپ تازیهجت  نویسازیلیرتسا  دربراک   c6 لدم یددع  ییاوقم 200  هبعج  یدنب  هتسب  عون  سالک 6  راخب  ییایمیشراد  بسچ  تشپ  روتاکیدنا  رگناشن  الاک :  مان 
اتنپس بط  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نازاس  تمالس  یتراجت  مان 

هبعج 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / یم  ههام  لقادح 3  یدقن و  ریغ  تخادرپ 

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا یکیژولویب   یکیژولویب تست   تست رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 2929
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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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  کپ  لس  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001234 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MICRO PARTICLES هدنزاس عجرم   ml 10 یلایو ییاوقم 1  هبعج   PS-FLUORED-L2830-4 SFL-SSC STANDARD نویساربیلاک لولحم  الاک :  مان 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   GMBH

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش همیمض  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
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

PS-FLUORED-L2830-4 SFL-SSC STANDARDPS-FLUORED-L2830-4 SFL-SSC STANDARD  نویساربیلاک نویساربیلاک لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 3030
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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 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب  uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع هداس 500 یموتسلک  هسیک   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا 

1101091684001230 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 022200  یموتسلک  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 
هبعج 500 دادعت : 

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

لاسرا  - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع هداس 500 یموتسلک  هسیک   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد  هنومن 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 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

6101973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس چنرف 13  یلافطا 5  نیال  یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000597 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 13 لوط  5F زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  ود  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس یموتسلک   یموتسلک هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 3131

تناس تناس چنرف  1313   چنرف   55 یلافطا   یلافطا نیال   نیال یویو   یسیس   ناونع : : ناونع 3232
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ... MIX GAS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

هداز بیقن   09171888738 یضاقتم : دحاو  ش 
1101091701001342 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM CMV تیک الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  هب  روتکاف  الاک و  لاسرا  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  هناماس و  تالکشم  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ ¬ یمن دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  ¬ خساپ .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  الاک  هرادا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MIX GASMIX GAS ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ -  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

6101986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091303000033 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ    یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MERCK یتراجت مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99 دماج  تافلوس  موینومآ  موینیمولآ  الاک :  مان 

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

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

هاگشناد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ   -- دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

9519633787 یتسپ :  دک  یزار ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220979-051  ، 52226013-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

والکوتا سالک 6  تست  ددع  والکوتا و 4000  کیژولویب  تست  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000366 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم سالک 6  راخب  والکوتا  صوصخم  رگناشن  الاک :  مان 

هبعج 4,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یار نشور  هدنزاس  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم  10E5 راخب کیژولویب  رگناشن  الاک :  مان 
ناهاپس

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

هدهع هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دوش و  خرن  همیمض  گولاتاک  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  دشاب  یم  هدنشورف  تکرش 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

والکوتا والکوتا   66 سالک   سالک تست   تست ددع   ددع   40004000 وو   والکوتا   والکوتا کیژولویب   کیژولویب تست   تست ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

6102018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا تلیپسارازه  30 رلوکدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090571000017 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناریا تلیپسارازه  30 رلوک - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

دشاب هدنشورفاب  لاسرا  دشاب  یموباب  تیولوا  دشابراد  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هس  دادعت  هب   ( mfc یزاگ (  جنس  نایرج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094983000003 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشناوضر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4386191836 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیپساک  ینف  هدکشناد  - اکوچ رصعیلو  کرهش  - رهشناوضر - نالیگ ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44608312-013  ، 44608604-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44608600-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا تلیپسارازه   تلیپسارازه 3030 رلوکدیرخ رلوکدیرخ ناونع : : ناونع 3636

هاگتسد هاگتسد هسهس   دادعت   دادعت هبهب    (  ( mfcmfc یزاگ (  (  یزاگ جنس   جنس نایرج   نایرج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع یریگ  هزادنا  جیگ  حوطس - جنس  یربز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000072 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رای شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELCOMETER یتراجت مان  لدم 224  یهاگشیامزآ  جنس  یربز  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

.دریگ ماجنا  یتسیاب  شزوما  یزادنا و  هار  زین  هدوب و  یتناراگ  یاراد  دیاب  تازیهجت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قمع قمع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جیگ   جیگ حوطس - - حوطس جنس   جنس یربز   یربز ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 85 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8aclazaawxjkr?user=73474&ntc=6102067
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102067?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ددعرازه 50) یبرچ تیک  ییات  هتسب 10 )و 5000 ددع رازه  50  ) دنق تیک  ییات  هتسب 50   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم 

1201092411000272 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ددعرازه 50) یبرچ تیک  ییات  هتسب 10 )و 5000 ددع رازه  50  ) دنق تیک  ییات  هتسب 50   1000 - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  (/ ددعرازه 50) یبرچ تیک  ییات  هتسب 10 )و 5000 ددع رازه  50  ) دنق تیک  ییات  هتسب 50   1000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم (/(/ ددعرازه ددعرازه 5050 )) یبرچ یبرچ تیک   تیک ییات   ییات 1010 هتسب   هتسب 50005000 وو   (( ددع ددع رازه   رازه 5050  ) ) دنق دنق تیک   تیک ییات   ییات   5050 هتسب   هتسب   10001000 ناونع : : ناونع
// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم

3939
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.ددع  10 ازیالا تیک  ( DNA(CHECK .ددع ازیالا 10 تیک  ( RNA(CHECK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001096 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.یحایم 09169188922و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ازیالا ازیالا تیک   تیک ( ( RNA(CHECKRNA(CHECK ناونع : : ناونع 4040
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز 09132059740 ماظن  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام

1201092585000103 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداز ماظن  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام  5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا  - 
09132059740

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  12,000 دادعت : 

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

لاسرا روتکاف  شیپ  / ههام  5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ تسیل  قبط  هاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09132059740 ماظن  / ددرگ

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6102175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4141

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یژولوتامه   یژولوتامه نوخ   نوخ لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ ناونع : : ناونع 4242
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یهاگشیامزآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000932 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   ml 4/5 لایو یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

لایو 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

لدم 613113 نم  هدننک  هضرع  عجرم   ALBUMIN SAMPLE یتراجت مان   cc 125 یکیتسالپ یرطب  ییاوقم 1  هبعج  یهاگشیامزآ  یمیشویب   Alb تیک الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان  یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 250 رادقم یهاگشیامزآ  نوخ  لاتوت  نیئتورپ  تیک  الاک :  مان 

هبعج 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  CK-MB میزنآوزیا زانیک  نیتارک  تیک  الاک :  مان 

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

نم هدننک  هضرع  عجرم   ml 80 مجح یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون  میقتسم   HDL-C تیک الاک :  مان 
هبعج 6 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  LDL-C تیک الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 100 رادقم یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 50 یمیشویب  DC زاپیل تیک  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 1 مجح  Tru Lab PT/PTT نوخ لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
لایو 24 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /A1C تیک ددع  دنق و 50000 تیک  ییات  هتسب 50   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000271 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ دامرف همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /A1C تیک ددع  دنق و 50000 تیک  ییات  هتسب 50   2000 - 

/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /A1C تیک ددع  دنق و 50000 تیک  ییات  هتسب 50   2000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A1CA1C تیک تیک ددع   ددع 5000050000 وو   دنق   دنق تیک   تیک ناونع : : ناونع 4343
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  یهاگشیامزآ  یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000050 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نامز  بط  زاتشیپ  یتراجت  مان  یتست  هتسب 96   Free Beta HCG ELISA لدم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   hCG تیک الاک :  مان 

نامز
هتسب 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیهجت ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Elisa نینوپورت تیک  الاک :  مان 

رون
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ایرآ هدنزاس  عجرم  سالپ  تست  یدم  دلگ  یتراجت  مان  یتست  ییاوقم 25  هبعج  لدم 1079  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   I نینوپورت عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

صیخشت انبم  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  صیخشت  انبم 
هتسب 2,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  امتح " یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  یمسر  یگدنیامن  هدنشورف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   hCGhCG تیک   تیک یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحطس یریگرادومن  یاه  تینوی  یسانش  نیمز  یصصخت  تازیهجت  نیمات  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007998 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعیبط زاگ  تفن و  جارختسا  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  7373   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یحطس یحطس یریگرادومن   یریگرادومن یاه   یاه تینوی   تینوی یسانش   یسانش نیمز   نیمز یصصخت   یصصخت تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4545
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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 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد   - دیلوت تاقیرزت  ماجنا  تهج  یس  یس  گنرس 5  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب 

1101091684001221 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

3MED ینلیتا یلپ  ینلیپورپ  یلپ  هتسب   ml 5 یقیرزت فرصم  رابکی  هزیلیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 120,000 دادعت : 

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

 - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد   - دیلوت تاقیرزت  ماجنا  تهج  یس  یس  گنرس 5  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا 

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

بسچرب بسچرب   uiduidوو ircirc دکدک   یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث لخاد   لخاد  - - دیلوت دیلوت تاقیرزت   تاقیرزت ماجنا   ماجنا تهج   تهج یسیس   یسیس   55 گنرس   گنرس  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
زور زور هسهس   تدمرد   تدمرد هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا  - - الاک الاک تلاصا   تلاصا

4646
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط.رتم  فلتخم 1100  یاه  گنر  رد  لاگیرت  هچراپ 

.هتخت تفابلگ 110  یوتپ 
.دوش یم  دقعنم  دیرخ  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب 

1101005443000226 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  لاگیرت  لدم  لمع  قاتا  دربراک   150x40 cm زیاس یلور  ینوفلس 1  هتسب  یناتسرامیب  یحارج  هچراپ  الاک :  مان 
یدابآدسا ییافص  رقابدمحم 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تسیل  قبط 

اب 33011214 یگنهامه 
.تسیمازلا مالقا  هیلک  هب  تمیق  هئارا  هنومن  لاسرا 

لیوحت  دات و  زا  سپ  ههام  ود  تخادرپ 
.دوش یم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد 

بوغرم یناریا  سنج 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق مالعتسا   مالعتسا هدنرب   هدنرب اباب   .هتخت   .هتخت   1 101 10 تفابلگ   تفابلگ یوتپ   یوتپ تسویپ   تسویپ قبط.رتم   قبط.رتم   1 1001 100 فلتخم   فلتخم یاه   یاه گنر   گنر ردرد   لاگیرت   لاگیرت هچراپ   هچراپ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمیم   دقعنم   دقعنم دیرخ   دیرخ

4747
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ع)  ) داجس 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 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000190 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت راسرف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FME یتراجت مان   m^3 25 لدم یناتسرامیب  یزکرم  مویکو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتیل  هاگتسد 200 هس  تسویپ  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  هب  متسیس  قرب  ولبات  بصنو  ارجاو  تخاس 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4848
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5 - ورک لدم  یپوکساراپالروشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک 

1101091684001215 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT950 دک روشاگیل  هاگتسد  یلارت  ولج  هعطق  لنپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

- دوش هیممض  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
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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ 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 55 جنپ   جنپ -- ورک ورک لدم   لدم یپوکساراپالروشاگیل   یپوکساراپالروشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک

4949
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000145 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  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 10,000 دادعت : 

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

دات یاربدوش  هدروآ  هنومنو  ههام  هیوست 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: 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

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 5050
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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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب  یاراددنلب  خیرات  هباشماهدک  ناریاردوپ  نودب  یاهزیاس 7و7.5و8 هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000247 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 240,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 28,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 16,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا   :: 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

تلاصا تلاصا بسچرب   بسچرب یاراددنلب   یاراددنلب خیرات   خیرات هباشماهدک   هباشماهدک ناریاردوپ   ناریاردوپ نودب   نودب 88 وو 7.57.5 وو یاهزیاس  77 یاهزیاس هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ** ددعرازه 30 تکویژنآ **  یهار  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000917 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  انبم  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIFLEX یتراجت مان  یددع  نتراک 500  دک 87620  یکشزپ  یبآ  تکویژنآ  یهار  هس  الاک :  مان 

نتراک 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 **  ** ددعرازه ددعرازه 3030 تکویژنآ **  **  تکویژنآ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 5252
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد الاک   UID و irc دک هیوست و  هوحن  دنرب و  افطل  یکشزپنادند -  هدکشناد  ملعاریما و  ناتسرامیب   - یرتیل نیلکیدم 5  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ 

1101030577000438 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تپسیاه یتراجت  مان   Lit 5 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یکشزپ  رازبا  یوشتسش  یاه  هاگتسد  صوصخم  فک  نودب  یدیسا  یوشتسش  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیلک 116  یدم 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

تپسیاه یتراجت  مان   Lit 5 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یکشزپ  رازبا  یوشتسش  یاه  هاگتسد  صوصخم  فک  نودب  ییایلق  یوشتسش  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیلک 1616  یدم 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکارم  هب  هام  دنچ  یط  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد الاک   الاک   UIDUID  وو   ircirc دکدک   وو   هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند هدکشناد   هدکشناد وو   ملعاریما   ملعاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب  - - یرتیل یرتیل   55 نیلکیدم   نیلکیدم لولحم   لولحم ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  دشاب و  یناریا  دیاب   ABI هاگتسد دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000023 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   summit یتراجت مان   vantage ABI لدم یکشزپ  یقورع  رلپاد  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  دشاب و  یناریا  دیاب   ABI هاگتسد دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: 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

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 140  شفنب  گالومه  یرمیلپ  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000292 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  رادقم 6  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 13 زیاس یرمیلپ  سنج   HWLC-6L لدم یکشزپ  سپیلک  الاک :  مان 

تعنص ملع و  داویه  یکشزپ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  داویه  یکشزپ  ناروانف  هدنزاس 
هتسب 140 دادعت : 

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

هنیزه.دشاب یم  ههام   2 تخادرپ  . هتشادروکذم تیاسردارالاک  نیا  عیزوت  یگدنیامنو  هدش  تبث   imed تیاسرد هدنشورف.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشادالاک  تلاصا  بسچربددرگ  تسویپ  روتکافشیپ.دشاب  یناریاالاکدوشرکذدنرب  دشاب و  هتشاد  IRC دک.تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبرابنااتالاک  لاسرا 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340043-081  ، 33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یاراد   یاراد وو   دشاب   دشاب یناریا   یناریا دیاب   دیاب   ABIABI هاگتسد   هاگتسد دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5454

ددع ددع   140140 دادعت   دادعت شفنب   شفنب گالومه   گالومه یرمیلپ   یرمیلپ سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 5555
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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 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5  - هزول روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دنشاب وگخساپ 

1101091684001214 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT950 دک روشاگیل  هاگتسد  یلارت  ولج  هعطق  لنپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

- دوش همیمض  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
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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینارهت ینارهت 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 55 جنپ   جنپ  - - هزول هزول روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
-- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  - دوش هیممض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 5  - یپوکساراپال روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب وگخساپ  ینارهت 

1101091684001212 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT990 دک  Force Triad روشاگیل هاگتسد  یلارت  هعطق  وشک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

- دوش همیمض  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
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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینارهت ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف -- دوش دوش هیممض   هیممض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 55  - - یپوکساراپال یپوکساراپال روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ
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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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 4 راهچ  - یپوکساراپال روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب 

1101091684001213 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT950 دک روشاگیل  هاگتسد  یلارت  ولج  هعطق  لنپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/15 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  imrd 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

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 -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 44 راهچ راهچ  - - یپوکساراپال یپوکساراپال روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب

5858

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا  - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  ددع - ینامرد 60 یمیش  تروپ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن 

1101091684001224 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   ANGIODYNAMICS هدنزاس عجرم   ANGIODYNAMICS یتراجت مان   vortex لدم یمویناتیت  ینامرد  یمیش  تروپ  الاک :  مان 
ایسآ بط  زیهجت  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  ددع - ینامرد 60 یمیش  تروپ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور

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

لاسرا لاسرا  - - الاک الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب   uiduidوو ircirc دکدک   یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث ددع - - ددع 6060 ینامرد   ینامرد یمیش   یمیش تروپ   تروپ  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - زور زور هسهس   تدمرد   تدمرد هنومن   هنومن

5959

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع دورتکلا 30000 تسچ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک
1101091684001233 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناروانف ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KIMIA TECH یتراجت مان  یددع  یزیالاتم 50  تکاپ   FC50H لدم  mm 50 زیاس ینلیتا  یلپ  موف  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

سیدرپ
تکاپ 30,000 دادعت : 

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

هنومن لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع دورتکلا 30000 تسچ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد 

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

 - - الاک الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب   uiduidوو ircirc دکدک   یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت -- ددع ددع 3000030000 دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - زور زور هسهس   تدمرد   تدمرد هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا

6060

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت   ( مویدم  ) طسوتم لینو  هنیاعم  شکتسد   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب 

1101091684001237 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  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 : 

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

تلاصا بسچرب  uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  یددع  مویدم 100  ) طسوتم لینو  هنیاعم  شکتسددشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک

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

بسچرب بسچرب   uiduidوو ircirc دکدک   یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت  ( ( مویدم مویدم  ) ) طسوتم طسوتم لینو   لینو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - زور زور هسهس   تدمرد   تدمرد هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا  - - الاک الاک تلاصا   تلاصا

6161

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت   - یددع هتسب 100 ( گرزب جرال  لینو  هنیاعم  شکتسد   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ا  - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc

1101091684001238 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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 6,500 دادعت : 

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

تلاصا بسچرب  uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - یددع هتسب 100 ( گرزب جرال  لینو  هنیاعم  شکتسددشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - ور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا  - الاک

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

دکدک یارادو   یارادو دمیآ   دمیآ تیاس   تیاس تبث   تبث لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت  - - یددع یددع 100100 هتسب   هتسب (( گرزب گرزب جرال   جرال لینو   لینو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
اا  -  - الاک الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب   uiduidوو ircirc

6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیال لپمس  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000918 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   Nomoline108210 لدم یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

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

مرف دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  .دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپ  ههام و  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیال نیال لپمس   لپمس گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یتکرح  یمسج  یشخبناوت و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
easy stand یتکرح ،  یمسج  یشخبناوت و  تازیهجت 

1101004583000102 زاین :  هرامش 
تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 

داوجدیس هدننک  هضرع  عجرم  یناولا  داوجدیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   easy stand لدم یشزرو  یتکرح  یشخبناوت و  گنیدنتسا  الاک :  مان 
یناولا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  هک  دنشاب  یم  دات  دروم  ییاه  تکرش  .دشاب  هدننک  دیلوت  تکرش  مان  هب  دک  ناریا  دشاب و  مالقا  هدننک  دیلوت  دوخ  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح  هدننک  تکرش  هدننک  نیمات  تروصنیاریغ  رد  دشاب ، هتشاد  قلعت  تکرش  دوخ  هب  اصاصتخا  اه 

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: 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

یشزرو یشزرو یتکرح   یتکرح وو   یشخبناوت   یشخبناوت گنیدنتسا   گنیدنتسا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک 60 لداعم ددع  3960-23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - یرتیل 5 سکاب یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000393 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 60   lit 5 تیفرظ  50R60 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 
نتراک 66 دادعت : 

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

نتراک 60 لداعم ددع  3960-23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - یرتیل 5 سکاب یتفس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

safety boxsafety box  یکشزپ یکشزپ هدنرب   هدنرب وو   زیت   زیت یاهدنامسپ   یاهدنامسپ فرصمرابکی   فرصمرابکی ینمیا   ینمیا فرظ   فرظ ناونع : : ناونع 6565

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

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

6101945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  تفاب  رانک  تناس  یخن 10 دناب   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک

1101091684001216 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   INTRA HOOF-FIT TAPE یتراجت مان  یلور  هتسب  مس  نامسناپ  دربراک   m 4/5 لوط  cm 10 ضرع یخن  دناب  الاک :  مان 
زور بط  نیماد  نارواشم 

لور 20,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  تفاب  رانک  تناس  یخن 10 دناب   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد 

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

تناس تناس 1010 یخن   یخن دناب   دناب ناونع : : ناونع 6666

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

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

6101950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا  - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  یس  یس  گنرس 50  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن 

1101091684001220 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رئول هکت  هس  لدم  گنرس  دزی  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  دزی  یتراجت  مان  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون   ml 50 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
کال

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  یس  یس  گنرس 50  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور

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

یسیس یسیس   5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 6767

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

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

6101951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا  - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  تناس  یشک 15 دناب   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن 

1101091684001218 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TA یتراجت مان  یلور  نتراک 324   15x450 cm هدیشک تلاح  رد  زیاس  طسوتم  راشف  اب  یدنب  مخز  یشک  دناب  الاک :  مان 
رازفا بیبط 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدمرد هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  تناس  یشک 15 دناب   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس 

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

تناس تناس 1515 یشک   یشک دناب   دناب ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتیاس  cytech 155r یپارتوزیف تباث  هخرچ  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد یتشپ   AZ-R 30 لدم سومیذآ  ای 

1101094424000098 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رهم  درواهر  یشخب  ناوت  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   ET_171 لدم یشخبناوت  یپارتویزیف و  تازیهجت  هتسشن  تباث  هخرچود  الاک :  مان 
نایناریا رهم  درواهر  یشخب  ناوت  تازیهجت 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز نارفعز  سدنهم  یگنهامه  تهج   09131265606  ..... دشاب قیقد  روتکاف  شیپ  رد  هدش  مالعا  یاه  هنومن  اب  قباطم  هزور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: 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

سومیذآ سومیذآ ایای   کتیاس   کتیاس   cytech 155rcytech 155r  یپارتوزیف یپارتوزیف تباث   تباث هخرچ   هخرچ ودود   ناونع : : ناونع 6969

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع یرتوک 200 تیلپ  طبار   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک
1101091684001231 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان   m 5 لوط  F7902 دک رتوک  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع یرتوک 200 تیلپ  طبار   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد 

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

یرتوک یرتوک تیلپ   تیلپ طبار   طبار ناونع : : ناونع 7070

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب  uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع طسوتم 5000 فرصمرابکی  رویسر   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا 

1101091684001227 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   cc 500 تیفرظ  cm 22 لوط ینلیپورپ  یلپ  سنج  یدنب  هجرد  تیفرظ و  دحاو  ود  یاراد  جردم  لکش  یویلک  رویسر  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

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

 - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع طسوتم 5000 فرصمرابکی  رویسر   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا 

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

طسوتم طسوتم فرصمرابکی   فرصمرابکی رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و   - هام دنچ  یط  لیوحت  ملعاریما - ناتسرامیب  فیسویاب - دنرب  یرتیل  سکاب 5  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم 

1101030577000439 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدیا لپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  لآ  هدیا  لپ  هدنزاس  عجرم   22x16x9/4 cm زیاس  Rc Plus یرتیل سکاب 4 و 5 و 6  یتفیس  یزلف  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
سراپ لآ 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع 7272

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسچرب  uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد  دیلوت  تاقیرزت  ماجنا  تهج  یس  یس  گنرس 10  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا 

1101091684001222 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  رتسیلب  هتسب   cc 10 یدلجریز قیرزت  هکت  ود  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 250,000 دادعت : 

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

 - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاددیلوت  تاقیرزت  ماجنا  تهج  یس  یس  10 گنرس  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا 

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

یسیس یسیس   1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7373
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گبودنا ولقود ,  راکورت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  هدننک  نیمات  خیرات 1401/11/17  ات  الاک  هنومن  لاسرا  مدع  تروص  رد 

1101004047000280 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرایهم یفجن  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دیحوت  بط  هعیلط  یتراجت  مان  یددع  یمویکو 1  هتسب   cm 10 زیاس یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  مالعتسا 65 ) لیاف  هدش (  تسویپ  مالقا  تسیل  لک  تمیق  اب  ربارب  لایر و  هب  لک  تمیق  -2

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  مالعتسا 65  لیاف  -3
.ددرگیم یسررب  رابنا  برد  یجراخ  یناریا و  یالاک  تلاصا  بسچرب  - 4

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442815-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گبودنا گبودنا ولقود ,  ,  ولقود راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 7474
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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 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع لتاب 150 تسچ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا 

1101091684001226 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

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

تدمرد هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع لتاب 150 تسچ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هامود تخادرپو  ناتسرامیب  ردالاک  لیوحت   - زور هس 

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

لتاب لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 7575
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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 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

6101982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف  - ددع تسیب 20  - یس یس  کی 1 یتوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک

1101091684001239 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا تفاب  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان   cc 0/5 ییاوقم هبعج   µm 500-150 زیاس هزیلارنیمد  هزیلیفویل  یتوپ  یدپوترا  تفارگ  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارهت ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- 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

جرداب جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 2020 تسیب   تسیب  - - یسیس یسیس   11 کیکی   یتوپ   یتوپ ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک

7676
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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 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

6101985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - یناریا طقف  - ددع لهچ 40  - یس یس  کیتسچم 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  - دوش همیمض  irc دک

1101091684001241 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدروآرف هدننک  هضرع  عجرم   REGEN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5  هبعج   5x5x25 mm زیاس هزیلفویل  یناوختسا  هزیلارنیم  کیتسچم  یدپوترا  تفارگ  الاک :  مان 
نایناریا تفاب 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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  ینارهت 

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

همیمض همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - یناریا یناریا طقف   طقف -- ددع ددع 4040 لهچ   لهچ  - - یسیس یسیس   55 کیتسچم   کیتسچم ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دوش دوش

7777
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NC-SC یبلق نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000449 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   Mozec NC لدم  4x15 mm زیاس قورع  بلق و  نلاب  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
ددع 81 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
عجرم  MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   Mozec SC لدم  2x9 cm زیاس قورع  بلق و  نلاب  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع 
ددع 432 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  دادعتاب  یتساوخرد  تسیل 

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

NC-SCNC-SC  یبلق یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 7878
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6101991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرشاب لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دکددع دادعت 10  مادکرهزا  هرامش 10و12و14  یتلوم  هناتوکرپژانرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101000257003342 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدنزاس  روشک   ALLWIN هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک   U-DPD-10/30 لدم  cm 30 لوط  F 10 زیاس یژولوروا  پتسا  لگنیس  رتتاک  الاک :  مان 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

اکیرمآ هدنزاس  روشک   ALLWIN هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک   U-DPD-12/30 لدم  cm 30 لوط  F 12 زیاس یژولوروا  پتسا  لگنیس  رتتاک  الاک :  مان 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

اکیرمآ هدنزاس  روشک   ALLWIN هدنزاس عجرم  یددع  لیرتسا 1  هسیک   U-DPD-14/30 لدم  cm 30 لوط  F 14 زیاس یژولوروا  پتسا  لگنیس  رتتاک  الاک :  مان 
ناگدید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دکددع دادعت 10  مادکرهزا  هرامش 10و12و14  یتلوم  هناتوکرپژانرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب سامت  هرامش  افطل  ینابر   09151861442

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرشاب تکرشاب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ههام   ههام 66 تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد   IRCIRC  دکددع دکددع   1010 دادعت   دادعت مادکرهزا   مادکرهزا وو1414   1212 وو 1010 هرامش   هرامش یتلوم   یتلوم هناتوکرپژانرد   هناتوکرپژانرد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

7979
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000607 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   2/5x30 mm زیاس  resolute ییوراد یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 390 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتساوخرد  یاه  زیاس  .زکرم / هتشذگ  تاونس  قبط  هیوست  .تسا / یمازلا   irc یاه دک  یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشاب / یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تسویپ

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 8080
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mac2000 هاگتسد هب  طوبرم  بلق  راون  یباتک  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
295*210

1101030642001473 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لدم ناریا  یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم  تراچوکآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 13  هتسب   210x295 mm زیاس یکشزپ  شزرو  تست  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
H.MARQUETTE 2261-6605

هتسب 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

تسیمازلا هنومن  لاسرا 
ددع دادعت 1000 

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Mac2000  2 10*295Mac2000  2 10*295 هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم بلق   بلق راون   راون یباتک   یباتک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 8181
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هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگ همیمض   IRc دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  .دوش  یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000185 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  هدیبات  کلیس  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1,212 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  نولیان  هتشر  کت  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1,440 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 12 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  لیرکیو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 888 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . ددرگ ددرگ همیمض   همیمض   IRcIRc دکدک   وو   دنرب   دنرب جرد   جرد اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .دوش   .دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط افطل   افطل ناونع : : ناونع 8282
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / هاگشیامزآ تاموزلم  ملق   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دامرف

1201092411000270 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / هاگشیامزآ تاموزلم  ملق   15 - 
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

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

الاک لیوحت  دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / هاگشیامزآ تاموزلم  ملق   15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم ردرد   افطل   افطل تشادهب / / تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // هاگشیامزآ هاگشیامزآ تاموزلم   تاموزلم ملق   ملق   1515 ناونع : : ناونع
// دامرف دامرف

8383
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HME یسفنت رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001471 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   pharma systems یتراجت مان  یددع  نتراک 400  لدم 6310  یکشزپ   HME یسفنت رتلیف  الاک :  مان 

نتراک 15 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  ددع   6000 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 6 

تسیمازلا هنومن  لاسرا 
تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HMEHME  یسفنت یسفنت رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 8484
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست 6 نامز.تسا  دانتسا  لباق  ریغ  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  زیاس  عاونا  رد.یناهد  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  IRC دک هارمه  هب  امتح  روتکاف  شیپ.ههام 

1101004543000599 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 3  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 2,100 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح روتکاف  شیپ.ههام  هیوست 6  نامز.تسا  دانتسا  لباق  ریغ  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  زیاس  عاونا  رد.یناهد  یوریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  IRC دک هارمه  هب 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 هیوست   هیوست نامز.تسا   نامز.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زیاس   زیاس عاونا   عاونا رد.یناهد   رد.یناهد یوریا   یوریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض IRCIRC  دکدک هارمه   هارمه هبهب   امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام

8585

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

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

زا 85 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hhw8p3llkf6f5?user=73474&ntc=6102021
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102021?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ههام و  هنیزه 3 تخادرپ  دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  زکرم  نیا  رابنا  ات  اب  لمح  هنیزه  هیلک  هدوب و  هباشم  الاک  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تساوخرد  لماک 

1101092310000201 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

هشارت ابرهک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ناماسر  لدم  یناتسرامیب  یتوص  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک تکرش  یوس  زا  رهم  هارمهب  مازلا  مرف  لیمکت  نینچمه  هدوب و  زکرم  یسدنهم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مرتحم 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب یتوص   یتوص راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8686
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هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000187 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 10 هکیت ود  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 15,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 50 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 20 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ   cccc   1010 هکیت   هکیت ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8787
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هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000186 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 5 هکیت ود  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6102172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتاو ود  یشوهیب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000931 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   RVENT هدنزاس عجرم  تنورآ  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  لدم 21205020  لاسگرزب  رادگب  یشوهیب  فافش  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

نایناریا بلق  یاوآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
تس 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   cccc   55 هکیت   هکیت ودود   فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8888

رتاو رتاو ودود   یشوهیب   یشوهیب تستس   ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / ههام

1201092585000104 زاین :  هرامش 
ناهفصا کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لاسرا روتکاف  شیپ  / ههام  2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد  - 
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  / ههام  2/5 تخادرپ / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / زکرمداتدروم / زکرمرابنارد لیوحت  / تسویپ قبط  یجنس  ییاونش  یاه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریش مناخ  09132070996/ ددرگ لاسرا 

8164969459 یتسپ :  دک  بابرا ،  هارراهچ  ضیف - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36617062-031  ، 36617065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36617460-031 :: 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

یجنس یجنس ییاونش   ییاونش یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9090
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6102178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه ههام  تخائرپ 6  دشاب  هتشاد   IRC دکددع 50 دادعت 15*15 ددع 30 دادعت 20*20 ددع دادعت 30  لیفماک 10*10 نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم 09151861442 تکرشاب  لاسرا 

1101000257003341 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 10  لدم 3110   10x10 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 
نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 5  لدم 3115   15x15 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 
نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 

هتسب 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   COLOPLAST هدنزاس عجرم  تسالپولک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 5  لدم 3120   20x20 cm زیاس یکشزپ  یعبرم  لیفماک  نامسناپ  الاک :  مان 
نامرد ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرشاب لاسرا  هنیزه  ههام  تخائرپ 6  دشاب  هتشاد   IRC دکددع 50 دادعت 15*15 ددع 30 دادعت 20*20 ددع دادعت 30  لیفماک 10*10 نامسناپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 09151861442

دیراذگب سامت  هرامش  افطل 

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

32297110-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا ءایبنالا  متاخ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1010 ** 1010 لیفماک   لیفماک نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 9191

ناتسرامیب ناتسرامیب لنسرپ   لنسرپ وو   رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  - دشاب یم  هباشم  مالقا  مامت  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  قبط  ناتسرامیب  لنسرپ  رامیب و  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب

1101091661000093 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنانز  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 650 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بط دنز  تاجوسنم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ینوفلس  هتسب  زیاس  یرف  ناولا  لاگرت  سنج  لیرتسا  ریغ  هنادرم  راولش  نهاریپ و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
بط دنز  تاجوسنم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دومحم هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  ینوفلس 1  هتسب  زیاس  یرف   P4 لدم نورتت  سنج  راولش  نهاریپ و  لماش  هناگ  هچب  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 
یئاضر

تس 120 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نایلیل یقلط  هتسب  رد   240x140 cm داعبا اب  ناکدرا   A لدم هرفن  کی  هفحلم  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ییوجاوخ یناطلس  هفیلخ  یبتجمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   50x70 m داعبا نورتت  سنج  هداس  یناتسرامیب  شلاب  شکور  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   GEM یتراجت مان  لدم 8001   80x80 cm زیاس یا  هچراپ  یرسور  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تاجناخراک هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون  کی  هجرد   cm 110 ضرع دامع  حرط  زوکسیو  رتسا  یلپ  یزامن 331423  رداچ  هچراپ  الاک :  مان 

درجورب یجاسن 
لور 150 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تروص  رد  - دشاب یم  ههام  تروص 5  هب  تخادرپ  دشاب - یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشیامزآ6101736 یفرصم  هحفص 4)داوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6101783 روتکاف  شیپ   - تسا هباشمدک  ناریا  - ددع 50 ددع هاجنپ   - یمیشویب crp تیک
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 4) 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

دشابیم6101799 تسویپ  هگرب  طقف  رظن  دم   ** دشابیم تسویپ  هگرب  هب  یهاگشیامزآ  مالقا  اه و  تیک 
**

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6101819 تسیل  تاصخشم و  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) یحارج رازبا  هحفص 4)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6101831 مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  تهج  نودلاش )  ) 8f - 11cm زیلایدومهرتتک
دهشم

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دمیا6101832 تاررقم  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / دشابیم تسویپ  یتساوخرد  تسیل 
دشاب یناریا  سنج  / تسیمازلا

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6101854 روتکاف  شیپ   - یناریا طقف  - ددع رازه 15000 هدزناپ   - مویکو -100*13 راد لژ  هتخل  هلول 
 - تسا هباشم  دک  ناریا  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6101859 روتکاف  شیپ   - یناریا طقف  - ددع 10000 رازه هد   - مویکو -100*16 راد لژ  هتخل  هلول 
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امتح6101866 روتکاف  شیپ.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب   hamilton neurose یتاقیقحت داوم 
.دوشب تسویپ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6101867 هباشم  دک  ناریا   - یناریا طقف  - ددع 10000 رازه هد   - مویکو ریغ  راد 13*100 لژ  هتخل  هلول 
- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  -

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هیممض6101880 irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فرظ6101888 پوکسجنرال (  هغیت  سکاب  ددع  یرتیل و1  ددع 30  کیو  یرتیل  هس  فرظ  ددع   14
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  هرادج )  ود  یکیتسالپ  یزاس  رو  هطوغ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جرداب6101891 روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -dr-68 لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش همیمض  irc دک

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض6101899 irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش

هحفص 4) 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

تسویپ6101911 قبط  رشاو  رازیالا  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسوگنرال6101937 وئدیو  هحفص 4)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6101947 نویسازیلیرتسا  یکیژولویب  تست  هحفص 4)رگناشن  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6101956PS-FLUORED-L2830-4 SFL-SSC STANDARD نویساربیلاک هحفص 4)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هداس6101960 یموتسلک  هحفص 4)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس6101973 چنرف 13  یلافطا 5  نیال  یو  هحفص 4)یس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6101986 یفرصم  هحفص 4)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

والکوتا6101995 سالک 6  تست  ددع  والکوتا و 4000  کیژولویب  تست  ددع  هحفص 4)300  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ازیالا6102162 تیک  ( RNA(CHECK(4 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6102165 هحفص 4)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6102175 صیخشت  هاگشیامزآ  یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  هحفص 4)یهاگشیامزآ -  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6102179A1C تیک ددع  دنق و 50000 هحفص 4)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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