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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 59  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 6

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

( یهگآ دادعت 180  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

140 1140 1 یدید     1414 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   203,680هکس , 000203,680 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما394,430394,430رالد تاراما مهرد   108مهرد ,590108 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   191هکس , 030 , 000191 , 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس275,600275,600رالد سیئوس کنارف   432کنارف ,000432 ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   296رالد ,300296 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   106لایر ,600106 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,000 , 00086 , 000 , وروی000 ژورن424,520424,520وروی ژورن نورک   39,90039,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   18یالط , 141 , 00018 , 141 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ483,280483,280دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,307دصکی 1 10307, 1 10

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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 196196))

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

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

زا 167 ھحفص 1 

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


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

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

مود یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RIPI-T-14014000 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تعنص  یتسدالاب  هزوح  هب  طوبرم  ( Rock-Eval6  ) هاگتسد یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  دقن  - هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   970/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 14665-137 قودنص   14856 یتسپ 13111 -  دک  یدازآ  یشزرو  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

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل  کاینومآ  هروا و  عمتجم   Conductivity یاهروزیالانآ یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، مراهچ هقبط  هرامش 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  شیاین  زا  رتالاب  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

(( Rock -Eval6Rock -Eval6  ) ) هاگتسد هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

ConductivityConductivity یاهروزیالانآ   یاهروزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 167 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3mztlhd7als6v?user=73474&ntc=6111285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111285?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ju9sd5f372tez?user=73474&ntc=6111978
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل کاینومآ  هروا و  عمتجم  ( DeltaV) دنرب یاه  Device یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  لایر   1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060038000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112755 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  تمالس  نیریخ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  یرورابان  هاگشیامزآ  تهج  گینچه  رزیل  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  یکشزپ 

مق  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمالس  نیریخ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  یرورابان  هاگشیامزآ  تهج  گینچه  رزیل  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دش  دهاوخ  لیکشت  هاگشناد  یقوقح  روما  رتفد  رد  خروم 24/10/1401  تعاس 10  سأر  تاماهبا ) هب  خساپ   ) دانسا حیضوت  هسلج  نیمضت :  تاحیضوت 
13:00 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یلحاس  خ  مق :  ، 3713649373 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کاینومآ کاینومآ وو   هروا   هروا عمتجم   عمتجم ( ( DeltaVDeltaV)) دنرب دنرب یاه   یاه DeviceDevice یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یرورابان یرورابان هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج گینچه   گینچه رزیل   رزیل هاگتسد   هاگتسد کیکی   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 167 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bebsdp9gwznr2?user=73474&ntc=6112179
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یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000047000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111279 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگزرب  لماک  هنیشوپ  ددع  دیرخ 120/000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یشخبناوت یکشزپ -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک  هرادا  نیا  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زور  تعاسات 8  دیاب  یکیزیف  تروصب  نآ  لصا  داتس  هناماس  رد  تبثرب  هوالع  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تجهب 8 و 10 نیب  تجهب -  ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم -   ، 9144695975 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111778 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

موینیمولآ لاسگرزب  رچلیو  هاگتسد  دادعت 300  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

لاسگزرب لاسگزرب لماک   لماک هنیشوپ   هنیشوپ ددع   ددع   12 0/000120/000 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

موینیمولآ موینیمولآ لاسگرزب   لاسگرزب رچلیو   رچلیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003382000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیولسع مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112692 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخبناوت کمک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 10.301.000.000 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه  لایر -  نازیم 1.333.900.000  هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  لوا -  هقبط  رهشوب -  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  زا  دعب  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005489000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112778 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا  لوف  روسسورپ  ازیالا  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ تازیهجت  ناگدننک  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

زا تیلاعفزوجم  یاراد  هکزاجم  یرابتعاو  یلام  تاسسوم  یوسزا  هرداص  یاه  همانتنامضای  روشک و  یمسر  یاهکنابزا  یکنابربتعم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
نیمات نامرد  تیریدم  مان  هب  تشر  یزکرم  هبعش  هافر  کناب  دزن  باسح 1111185281  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  دنشاب و  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یوس 

نالیگ  ناتسا  یعامتجا 
14:30 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشن شتآ  نابایخ  گنهرف  نادیم   ، 4193744758 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشخبناوت یشخبناوت کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

کیتاموتا کیتاموتا لوف   لوف روسسورپ   روسسورپ ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

2001030259000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:45هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:45عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112794 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  تشادهب  زکرم  نسکاو  یرادهگن  رفص  یالاب  یاه  هناخدرس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنجریب  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

حالص یذ  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  ریاس  هناخدرس و  دیلوت  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   ، 9717853577 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرورابان6112755 هاگشیامزآ  تهج  گینچه  رزیل  هاگتسد  کی  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  5959   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم نسکاو   نسکاو یرادهگن   یرادهگن رفص   رفص یالاب   یالاب یاه   یاه هناخدرس   هناخدرس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گولاتاکدوش هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - لایو 2 لرتنک Rh+ لایو 10 دصرد 6 یواگ نیموبلآ  + لایو 10 دصرد 22 یواگ نیموبلآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپار 

1101094953001139 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

BIOTEST هدنزاس عجرم   SERACLONE ANTI-CDE یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 10 رادقم یفنم   RH یزاس ادج  تهج  نوخ  هورگ  فرعم  الاک :  مان 
الاک ناتسراک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 

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

یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 10 فرظ یژولورس  دصرد  یواگ 22 نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 
ناشفا راهب  یدیلوت 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   BLOOD GROUP REAGENT یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یژولورس  یواگ  نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 

لایو 10 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک تسویپار  گولاتاکدوش  هظحالم  تسویپ  - هباشمدک ناریا  - لایو 2 لرتنک Rh+ لایو 10 دصرد 6 یواگ نیموبلآ  + لایو 10 دصرد 22 یواگ نیموبلآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لایو لایو 22 لرتنک لرتنک RhRh++ لایو لایو 1010 دصرد دصرد 66 یواگ یواگ نیموبلآ   نیموبلآ ++ لایو لایو 1010 دصرد دصرد 2222 یواگ یواگ نیموبلآ   نیموبلآ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا 
1101092170000192 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وراد درونوون  هدننک  هضرع  عجرم   LINA یتراجت مان   Blood لدم  µl 10 مجح نینج  رس  زا  نوخ  یریگ  هنومن  تهج  غارچ  یاراد  فرصم  رابکی  رلپمس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دشابیم   دشابیم هناماس   هناماس یراذگراب   یراذگراب یارب   یارب افرص   افرص الاک   الاک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشربیلاک و تیکیفیترس  اب  هارمه  چنیا /  زیاس 1/2  راب /  0 یریگ 0.04 -  هزادنا  جنر  لدم 432.50 / یمگارفاید  راشف  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  تیکیفیترس 

1101097576000307 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 432.50  یمگارفاید  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب الاک  تلاصا  رب  ینبم  کرادم  اب  ارمه  لانیجروا و  یتسیاب  زیهجت  یریگ  هزادنا  جنر  رد  الاب  تیساسح  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یگدنیامن  همان  یاراد  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

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

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

6111220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  یاه  هاگتسد  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000326 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایناهج 09124526978 سدنهم  یاقا  اب  یگنهامه  تروص  رد  - 2  - تسویپ تسیل  قبط  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نشربیلاک   نشربیلاک تیکیفیترس   تیکیفیترس اباب   هارمه   هارمه چنیا /  /  چنیا   1/21/2 زیاس   زیاس راب / / راب   00  -  - 0 .040 .04 یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنر   جنر / / 432 .50432 .50 لدم   لدم یمگارفاید   یمگارفاید راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا تیکیفیترس   تیکیفیترس

1212

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 1313

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

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

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

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

6111228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاروخ  نغور  تیفیک  شجنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TESTO 270/testo270 Cooking oil tester لدم وتست  دنرب 

1101092921001055 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ولناکخلب هداز  یبن  مظاک  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MUSTELA یتراجت مان   ml 12 تشاس ایپوتالتسا  مامح  رتست  نغور  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TESTO 270/testo270  Cook ing oil testerTESTO 270/testo270  Cook ing oil tester  لدم لدم وتست   وتست دنرب   دنرب یکاروخ   یکاروخ نغور   نغور تیفیک   تیفیک شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1414

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

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

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

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

6111254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ددع امسالپ 2  والکوتا  زنل 
یگنهامه 09173056684 تهج 
1101090979000481 زاین :  هرامش 

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

حالفون
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

ددع امسالپ 2  والکوتا  زنل 
09173056684 داژن یدهاز  سدنهم 

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

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقفا یقفا لاتیجید   لاتیجید یتیوارگ   یتیوارگ یمومع   یمومع والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

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

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

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

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

6111272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ نینچمهو   imed زوجم هدننک .  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . ههام تخادرپ 3  .cm 8 زیاس جیگ 20 تک  ردیل  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا  IRC دک هارمه  روتکاف  شیپ 

1101093727000427 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   20Gx8 cm زیاس  SAC-00820 لدم ینایرش  رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  88 زیاس   زیاس 2020 جیگ   جیگ تکتک   ردیل   ردیل رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ، دوش هظحالم  هک  تسویپ  مالقا  ساسارب  ییاهن  تمیق  ( دشاب یلاع  تیفیکاب  امتح  مالقا  ) یهاگشیامزآ یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  ) دوش تسویپ 

1101090742000242 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 600 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد  اتلد 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ناتسا یموب  تیولوا  هدننک  نیمات  ، دوش تقد  مالقادادعت  هب  ، هدننک نیماتاب  لمح  هنیزهو  ههام  3 تروصب تخادرپ  ، هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ،، دوش دوش هظحالم   هظحالم هکهک   تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا ساسارب   ساسارب ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق (( دشاب دشاب یلاع   یلاع تیفیکاب   تیفیکاب امتح   امتح مالقا   مالقا )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع
(( تسا تسا یمازلاروتکاف   یمازلاروتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ )) دوش دوش تسویپ   تسویپ
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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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111300 :: 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 

1101091684001254 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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ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09163985977  - تسا هدش  یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  کرادم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090059000043 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دماسآ رف  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ml 2 یلایو ییاوقم 3  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   Troponin I مرس نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

TNI211 دک نایسراپ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163985977  - تسا هدش  یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  کرادم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتشادهب ،  تنواعم  ناتسرل  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتسپ 441  قودنص  ملعم  نابایخ  دابآ  مرخ  ناتسرل  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6813833946

33316302-066  ، 33316300-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302014-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجروالف ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A-BSCAN UD6000 لدم یکشزپ  یرتمویب  دنوسارتلوا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092460000025 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناجروالف  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دهاش رجف  هدننک  هضرع  عجرم   TOMEY یتراجت مان   A-BSCAN UD6000 لدم یکشزپ  یرتمویب  دنوسارتلوا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  اب  هاگتسد  لیوحت - زا  سپ  زور  هد  رثکادح  تخادرپ   - یلصا یتناراگ  لاسکی  لقادح  یاراد   - هدنشورف اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یسررب  لباق  هباشم 

8451683115 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37421011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37427043-031 :: 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   Troponin ITroponin I مرس   مرس نویساربیلاک   نویساربیلاک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 1919

یکشزپ یکشزپ یرتمویب   یرتمویب دنوسارتلوا   دنوسارتلوا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  حرش  هب  ملق  مالقادادعت 151 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000221 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یلایو  ییاوقم 4  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 9 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ماجنا 500 لباق  یاه  تست  دادعت  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   ml 100 رادقم یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  دنق  تست  تهج  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
برغ لاکساپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  دحاو 5  رد  دادعت  تست 

هبعج 15 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

هدنشورف  هدهعرباه ی  هتیزه  هیلکو ی  لباز   . یلع ع نینموملاریما  ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحتودشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یربکا  هطوبرم 09158420286  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج 

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

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب رادیاپ   رادیاپ دیریسیلگ   دیریسیلگ یرت   یرت تیک   تیک ناونع : : ناونع 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 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

6111316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت - الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع هارود 70 نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی تخادرپو  ناتسرامیبرد 

1101091684001255 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

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

ناتسرامیبرد لیوحت  - الاک تلاصا  بسچرب  IRC,-UID دکاب دمیآ  تیاس  تبثو  لخاد  دیلوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - ددع هارود 70 نودلاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههامکی  تخادرپو 

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

رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  دشاب -  یم  هباشم  دکناریا  ههام -  تخادرپ 3 گرب - رد 3  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101091527000134 زاین :  هرامش 
رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

امزآ تایح  هدننک  هضرع  عجرم   ERBA LACHEMA S.R.O یتراجت مان  یددع  نتراک 100   GLUKO PHAN راردا راون  تیک  الاک :  مان 
نتراک 42 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  نتشاد  تروص  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارود هارود نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع 2222

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2323
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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 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ملق  یهاگشیامزا 12 یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003376 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ml 3/5 مجح نارهت  یوراد  هب  هدننک  هضرع  عجرم  ارسویکو  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   13x75 mm زیاس راد  لژ  یریگنوخ  هلول  الاک :  مان 

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

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب تیفیک  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب IRC دک یاراد  امتحالاک  - دشاب دم  یا  وضع  یکشزپ  یالاک  - دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 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

یددع یددع   100100 یکیتسالپ   یکیتسالپ هتسب   هتسب   1313x75 mmx75 mm  زیاس زیاس راد   راد لژلژ   یریگنوخ   یریگنوخ هلول   هلول یهاگشیامزا - - یهاگشیامزا یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Standard GAS for Chromatography device calibration

1101096334000385 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  NITROGEN GENERATOR یتراجت مان   NG EOLO-SIRIO-CASTORE لدم یفارگوتامورک  هاگتسد  دربراک  یهاگشیامزآ  نژورتین  زاگ  دلوم  الاک :  مان 
زیلانآ رهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Standard GAS for Chromatography device calibrationStandard GAS for Chromatography device calibration دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2525
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  2 یتسویپ کرادم  ) نویسارتلیفومه صوصخم  تس  - رتلیف - نویسارتلیفومه نیزگیاج  عیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001113 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نماث یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  نویسارتلیفومه  لولحم  یتراجت  مان  هظفحم  ود  یکیتسالپ  هسیک   Lit 5 مجح لولحم  هرامش 2  نویسارتلیفومه  الاک :  مان 

هسیک 22 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هظحالم افطل  گرب  یتسویپ 2 کرادم  ) دیرخ لیاف  تامازلا  قبطرتلیف  - تس - نویسارتلیفومه نیزگیاج  عیام  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749( ددرگ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب 22 یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم )) نویسارتلیفومه نویسارتلیفومه صوصخم   صوصخم تستس   -- رتلیف رتلیف -- نویسارتلیفومه نویسارتلیفومه نیزگیاج   نیزگیاج عیام   عیام ناونع : : ناونع 2626
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لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت.هاگتسد و  کی  رتمدص  لقادح  درباب  flir نژیوومرت هاگتسد و  کی  رتمداتشه  لقادحدربابزبسرون  یرزیل  رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  گرب 

1101091432000223 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگن ایرآ  ناماس  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D3A لدم یرزیل  یهاگراک  رتم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-982 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت.هاگتسد و  کی  رتمدص  لقادح  درباب  flir نژیوومرت هاگتسد و  کی  رتمداتشه  لقادحدربابزبسرون  یرزیل  رتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود -- D3AD3A  لدم لدم یرزیل   یرزیل یهاگراک   یهاگراک رتم   رتم ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 167 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5kvtl7vps5xms?user=73474&ntc=6111442
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111442?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000593 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   Single DPT یتراجت مان   T100209A لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک  یکت  فرصم  رابکی  رسویدسنارت  ماد و  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هیدات  لاوس و  هنوگره  تهج  ... b9 لدم تداعس  یتایح  میالع  گنیروتینام  ibp طبار لباک  هارمه  هب  رسویدسنارت  ماد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  ادودح 4  تخادرپ  دیشاب  طابترا  رد   09157139881

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنارت رسویدسنارت وو   ماد   ماد ناونع : : ناونع 2828
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یکینورتکلا لیاسو  حرش  هب  هرامش 0134414  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابتعا 

1101093985008109 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 6 رطق لوط mm 20 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رون نوغشوج  هدننک  هضرع  عجرم   1X36 BALAST لدم  w 36 ناوت تنسورولف  پمال  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یکینورتکلا لیاسو  حرش  هب  هرامش 0134414  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنسورولف تنسورولف پمال   پمال هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یایا -  -  هناوتسا   هناوتسا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نزمه   نزمه تنگم   تنگم 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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111462 :: 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 

1101091684001251 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ زیال   زیال 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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111478 :: 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 

1101091684001252 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

3131
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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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111499 :: 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 

1101091684001253 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

کپکپ لسلس   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  هلاناک  12 نوخ تکالپرادرکیشروتابوکنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخ تدوع  بویعم  سنج  ههامود 

1101093617000276 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  رجف  شهوژپ  شناد  هدنزاس  عجرم  شهوژپ  شناد  یتراجت  مان   12PIAG-93-A لدم هسیک  تکالپ 12  هیهت  تهج  نوخ  یرادهگن  روتابوکنا  الاک :  مان 
رجف شهوژپ  شناد  هدننک 

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

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج ههامود  هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  هلاناک  12 نوخ تکالپرادرکیشروتابوکنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخ تدوع  بویعم 

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ یرادهگن   یرادهگن روتابوکنا   روتابوکنا ناونع : : ناونع 3333
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دابآ مرخ  یمیحر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09109017606  . یمیحر دیهش  ناتسرامیب  یجنس  ییاونش   . دوش هعجارم  تسویپ  هب   . تسا هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090649000028 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یمیحر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   OTOMETRICS CO هدنزاس عجرم   Itera2 لدم یجنس  ییاونش  یکینیلک  هلاناک  ود  رتمویدا  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد تفرشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813816314 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336151-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336151-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنس یجنس ییاونش   ییاونش یکینیلک   یکینیلک هلاناک   هلاناک ودود   رتمویدا   رتمویدا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   125RXLBR0400403BiotechrabbitcDNA Synthesis Kit ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000367 زاین :  هرامش 

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

لدم 180475 شناد 
هتسب 2 دادعت : 

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

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library KitQIAseq FX DNA Library Kit تیک   تیک ناونع : : ناونع 3535
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  C3 C4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000428 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  52 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C3 C4C3 C4 ناونع : : ناونع 3636

PGIPGI ینومروه   ینومروه تیک   تیک ناونع : : ناونع 3737
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PGI ینومروه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000048 زاین :  هرامش 

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

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک 
هتسب 66 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T3 total-EIA-96T عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 21 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia T4 total-EIA-96T عون  T4 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 39 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FREE T4 ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   FT4 تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 16 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PARAMAX هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Anemia Ferritin Elisa Kit 96 نیتیرف تیک  الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 47 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia LH-EIA-96T عون  LH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AB DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   abia FSH-EIA-96T عون  FSH تیک الاک :  مان 

نیورآ ناهوژپ  انیت 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
عجرم  PROLACTIN ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96  نیتکالورپ  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع 
هتسب 6 دادعت : 

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

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

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

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیاسرسکا یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000292 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   QUADRICEPS یتراجت مان  سنودا  لدم  یپارتویزیف  یلدنص  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسونولک یپوکسودنا و  سبیلک  ومه  تساوخرد  روظنم  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000088 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 14 زیاس لدم 64-08081  یکشزپ  تیالردیف  سپیلک  الاک :  مان 

رصع نایور  نامرآ 
ددع 50 دادعت : 

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

هدش هتشاذگ  هنومن  یتسویپ  کرادم  یپوکسونولک -  یپوکسودنا و  سبیلک  ومه  تساوخرد  روظنم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیاسرسکا رزیاسرسکا یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 3838

یکشزپ یکشزپ تیالردیف   تیالردیف سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع 3939
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نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 5  دادعت و  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریای  خرب 

1101005860000175 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HONSUN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یا  هچراپ  سنج  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   SYSMEX یتراجت مان   ml 1 یلایو ییاوقم 1  هبعج   BT330515 دک یرتموتیاسولف  هاگتسد   CD30 یژولونمیا یصیخشت  فرعم  الاک :  مان 

ایسآ بط  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SYSMEX
لایو 13 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یبیبح داشهم  هدننک  هضرع  عجرم   RENON LAB یتراجت مان   A لدم  ml 3 یکیتسالپ یهاگشیامزآ  روتساپ  تپیپ  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   RNASE AND DNASE یتراجت مان  یددع  هتسب 100   UL 10 زیاس  TS10CFB لدم راد  رتلیف  یلاتسیرک  رلپمس  رس  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ILYTE لدم رزیالانآ  هاگتسد  میدس  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ایسآ نیتم  نادیپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیلامرف  یتراجت  مان   Lit 20 نلاگ دصرد  صولخ 37 دیهدلامرف  الاک :  مان 
نلاگ 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یرکف سنوی  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAVY یتراجت مان  یرتم  لوط   mm 80 ضرع یلور  هتسب  یترارح  ذغاک  الاک :  مان 

رتم 244 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نولک شواک  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نولکانیس  یتراجت  مان   g 100 یرطب  EP5053 یتاقیقحت هاگشیامزآ  زوراگآ  تیک  الاک :  مان 
یرطب 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   Lit 4 نلاگ یژولوتامه  یهاگشیامزآ  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 1  هبعج   ml 10 مجح یداقعنا   PT تیک الاک :  مان 
هتسب 390 دادعت : 

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

تیفیک دات  زا  سپ  ههام و  دنچ  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4040

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE GAUGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001460 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA ALEXANDER WIEGAND هدنزاس عجرم   GAUGE PRESSURE یتراجت مان   KSR لدم لایدار  جنسراشف  الاک :  مان 

یتداعس هیقر  هدننک 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PRESSURE GAUGEPRESSURE GAUGE ناونع : : ناونع 4141
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یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000008 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   EasyLyte Na/K/Li,ENG/SPAN,ANZR لدم یمیشویب  هاگشیامزآ  تیلورتکلا  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09123387795 سامت هرامش  هب  هدازراجح  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف ناوت  مک  رزیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000294 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   mw 500 پورپ اب   860X لدم یپارتویزیف  ناوت  مک  یپارترزیل  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EasyLyteEasyLyte لدم   لدم یمیشویب   یمیشویب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیلورتکلا   تیلورتکلا روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242

یپارتویزیف یپارتویزیف ناوت   ناوت مکمک   رزیل   رزیل ناونع : : ناونع 4343
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- تسویپ قبط  -- یکشزپ یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  ملق   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000410 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدیا هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  ناژور  نازاس  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 20   D-IR2018 ریش هاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 

دنولا ناژور  نازاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  تکرش  یاهزوجمو  تادنتسمو  روتکاف  شیپ  -- یمظاک مناخ  ینف 09163064375  تاعالطا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیا یاراد  هدنشورف   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یربراب  هنیزه   - ددع دادعت 2  پوکسوملاتفا  پوکسوتا و  هنیاعم  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لوصحم  شورف 

1101050068000116 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   K180 لدم پوکسوملاتفا  پوکسوتا و  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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 هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- تسویپ تسویپ قبط   قبط ---- یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ملق   ملق   2525 ناونع : : ناونع 4444

پوکسوملاتفا پوکسوملاتفا وو   پوکسوتا   پوکسوتا هنیاعم   هنیاعم تستس   ناونع : : ناونع 4545
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح میقتسم  نفلت  روتکاف و  شیپ.دوش  یراذگ  خرن  تسویپ  لیاف  قبط.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.هاگشیامزآ  یفرصم  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییات دروم 96  ره  دادعت  .دوش  یراذگراب 
1101095549000559 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامدار هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ  دربراک  ینوفع   HBs Ab تیک الاک :  مان 

سراپ صیخشت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

افطل کمایپ  لدمحر  یاقا  یگنهامه 09366116863  تهج 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امتح امتح میقتسم   میقتسم نفلت   نفلت وو   روتکاف   روتکاف شیپ.دوش   شیپ.دوش یراذگ   یراذگ خرن   خرن تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط.دشابیم   قبط.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هاگشیامزآ   ناریا.هاگشیامزآ یفرصم   یفرصم تیک   تیک ناونع : : ناونع
ییات ییات   9696 دروم   دروم رهره   دادعت   دادعت .دوش   .دوش یراذگراب   یراذگراب
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 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

6112249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم   Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000417 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ALVIMEDICA TIBBI URUNLER هدنزاس عجرم   ALVIMEDICA یتراجت مان   Alvision لدم  Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  الاک :  مان 

دمراف ونیز  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAN VE DIS TICARET A.S
ددع 1,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زکرم زاین   زاین قباطم   قباطم   FrFr  66 زیاس   زیاس یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ وو   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یکشزپ   یکشزپ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4747

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم زاجم   زاجم هدنیامن   هدنیامن ایای   دمدم   یآیآ   تیاس   تیاس ردرد   یلخاد   یلخاد هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش دیاگ   دیاگ وو   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاکرادت   تاکرادت دحاو   دحاو ردرد   لیوحت.دشاب   لیوحت.دشاب

4848
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دیاگ هشارت و  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000579 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 2/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 3  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   BEVER MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 100  زیاس 3/5  سفنت  هار  یرارقرب  دربراک  فاک  نودب  هداس  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANYOU هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 400  زیاس 6 و 10 و 14  یزیاس  دیفس 3  هشارت  هلول  دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

هبعج 45 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا  ههام  رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع جنپ  زیاس 16  ددع  مادکره 10 زا  زیاس 8/10/12/14 / هشارت  هلول  دیاگ.تسین  یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  تازیهجتریاسو  تنیباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000080 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یهارش ینازچ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 16 تماخض  90x1000 cm داعبا  ELIT لدم  MDF تنیباک الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6112305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمهدشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000832 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دمآراک تراجت  قاثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TOF یتراجت مان  لدم 1100/5  یهاگشیامزآ  هجرد  یزیمور 45  کت  یوش  مشچ  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمهدشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم تازیهجتریاسو   تازیهجتریاسو تنیباک   تنیباک ناونع : : ناونع 4949

1100/51100/5 لدم   لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ هجرد   هجرد   4545 یزیمور   یزیمور کتکت   یوش   یوش مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 5050
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  لداعم  دک  ناریا   ) یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093263000279 زاین :  هرامش 

هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 
سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتست  ییاوقم 25  هبعج  یداقعنا  رمیاد  ید  تیک  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

134133 تساوخرد نارولفوزیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000512 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تراجت نایراد  یناگرزاب  تکرش  زا  نارولفوزیا  یتراجت  مان  یرطب  ییاوقم 1  هبعج   ml 100 زد لولحم  نارولفوزیا  الاک :  مان 
یرطب 24 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09151088235 هب  شورف  قبط  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه   - نارولفوزیا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38803709-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداقعنا یداقعنا رمیاد   رمیاد یدید   تیک   تیک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5151

نارولفوزیا نارولفوزیا ناونع : : ناونع 5252
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات 

1101095112000824 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناماس هعسوت  ناهرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناماس  هعسوت  ناهرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BP60 لدم ییوزاب  نوخراشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییا ییا هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 5353
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IMED- یاراد یناریاددع  2000 مادکرهزا فا  یت  یا  نارب و  یب  هاگتسد  صوصخمزیلاید  تس  - زیلاید یفاص  تراک 650- انر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق عیزوت  هکبش  - ینف تاصخشم  - تلاصا بسچرب  IRC

1101030522000166 زاین :  هرامش 
رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   INSPRAMED COMPANY هدنزاس عجرم   INSPRACART یتراجت مان  یددع  نتراک 10   g 650 لدم میدس  تانبرک  یب  ردوپ  جیرتراک  الاک :  مان 
راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   BBRAUN AVITUM AG هدنزاس عجرم   BBRAUN یتراجت مان   DiaStream classic 7211512 لدم  HDF-Online زیلاید یفاص  تس  الاک :  مان 
زیهجت زیلاید  هدننک 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نماث یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  سنوت  هدنزاس  روشک   BAXTER هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 80   I لدم درز  گنیر  لوپ  اب  یقافص  زیلاید  تس  الاک :  مان 
تس 2,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  ههام  نیگنایم 4  روط  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میدس میدس تانبرک   تانبرک یبیب   ردوپ   ردوپ جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 5454
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPV genotyping یلوکلوم صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000356 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تست تهج 300   HPV genotyping یلوکلوم صیخشت  تیک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تست  300 دادعت : 

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

 - دوش هئارا  روتکاغ  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66413710-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPV genotypingHPV genotyping  یلوکلوم یلوکلوم صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 5555
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  کناب  رباع  هاگتسد  یرتشم  دیسر  لور  لاسرا  هیهت و  الاک :  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000129 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهذغاک هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 240 یلور هتسب   79x25 mm زیاس  ATM هاگتسد دربراک  یپاچ  یترارح  یرتشم  دیسر  لور  ذغاک  الاک :  مان 

مج شخپ  هراگن  یترارح 
لور 300 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یاهذغاک هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 240 یلور هتسب   79x17 mm زیاس  ATM هاگتسد دربراک  یپاچ  یترارح  یرتشم  دیسر  لور  ذغاک  الاک :  مان 

مج شخپ  هراگن  یترارح 
لور 60 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  کناب  رباع  هاگتسد  یرتشم  دیسر  لور  لاسرا  هیهت و  الاک :  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: 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 روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ حرش   حرش هبهب   کناب   کناب رباع   رباع هاگتسد   هاگتسد یرتشم   یرتشم دیسر   دیسر لور   لور لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت الاک :  :  الاک تاصخشم   تاصخشم تسا .  .  تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 5656
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  ینف (  تسویپ  لودج  تاصخشم و  قباطم  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  تساوخرد 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات 

1101096446000253 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان   PIT320 لدم الاب  تعرس  اب  لاسروینوی  ژویفیرتناس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا ینف (  (  ینف تسویپ   تسویپ لودج   لودج وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هخاش   هخاش   4848 ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هاگتسد   هاگتسد   22 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

5757
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  راب  هنیزه  زکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 7 غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101000383000665 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   LIUYANG SANLI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 2500  نتراک   22G زیاس  BFNO.7-1 دک یکشزپ  یکشم  یریگنوخ  نزوس  الاک :  مان 
اتکی

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  راب  هنیزه  زکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 7 غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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 یکشم   یکشم یریگنوخ   یریگنوخ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5858
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  دربراک   mm 14 زیاس دیاگ  تلیاتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000233 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یزلام هدنزاس  روشک   UNOMEDICAL یتراجت مان  یددع  تراک 1  رتسیلب  یراذگ  هشارت  هلول  دربراک   mm 14 زیاس دیاگ  تلیاتسا  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشارت هشارت هلول   هلول دربراک   دربراک   mmmm  1414 زیاس   زیاس دیاگ   دیاگ تلیاتسا   تلیاتسا ناونع : : ناونع 5959
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 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

6112484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

11*10 زیاس ناوختسا  زغم  یسپویب  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000958 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شناد ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   BITAMED یتراجت مان  یددع  هتسب 1   BMB01 لدم  Gx11 mm 100 زیاس ناوختسا  رغم  فرصمرابکی  یسپویب  نزوس  الاک :  مان 

نامرآ رتسگ 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هبدشابیم  هباشمدک  ددع  400 دادعت زیاس 10*11 ناوختسازغم  یسپویب  نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطربرم  سانشراک  دات  هب  الاکدوش  هعلاطم  امنح 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001141 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI 3000 لدم کیتپاربیاف  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  هجوت  // دمیآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

111 1 ** 1010 زیاس زیاس ناوختسا   ناوختسا زغم   زغم یسپویب   یسپویب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 6060

پوکسوتا پوکسوتا ناونع : : ناونع 6161
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامازلا  طیارش و  اب  قباطم  اقیقد   - EPMA هاگتسد سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000042 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت تروصنیا  ریغ  رد  .تسیمازلا  یلصا  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا  یتسویپ ، تامازلا  طیارش و  مرف  لیمکت  رظن ، دروم  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 400 و 406  اب  زاین  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  -23922218- دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یهاگشیامزآ مالقا  - یکیتسالپ کقیاق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسیمازلا

1101099414000418 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

امزآ بط  اتسو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NICHIRYO هدنزاس عجرم   BM-STD-00 لدم  ABS سنج یهاگشیامزآ  یراشبآ  یتپیپ  اج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  -23922218- دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یهاگشیامزآ مالقا  - یکیتسالپ کقیاق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تامازلا   تامازلا وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد  -  - EPMAEPMA  هاگتسد هاگتسد سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6262

ABSABS سنج   سنج یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یراشبآ   یراشبآ یتپیپ   یتپیپ اجاج   ناونع : : ناونع 6363
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روئلف شجنس  هب  ساسح  دورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000362 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  ینف  تاصخشم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش اضما  رهم و  تسویپ  رد  مرف  سانشراک -  دات  زا  سپ  زور  یکناب 30  هلاوح  هدنشورف -  اب  رابنا  هب  لاسراو  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روئلف روئلف شجنس   شجنس هبهب   ساسح   ساسح دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 6464

نیئتورپ نیئتورپ تست   تست تیک   تیک نوخ -  -  نوخ تست   تست تیک   تیک یزاس -  -  یزاس دنتسم   دنتسم رتفد   رتفد ناونع : : ناونع 6565
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اب لمح  هنیزه  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 6 هوحن  دشاب  یم  هبعج  فیدر 4 هدش و  دراو  ددع  هب  3 ات مالقا.هباشم 1 دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09178449063 دشاب یم  هدنشورف 

1101091407000141 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  یرنف  یفاحص  عون   20/5x28 cm زیاس  RRS لدم یزاس  دنتسم  رتفد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یار نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  یئزج  ود  لدم  یکشزپ  مزاول  یور  رب  نوخ  هدنام  یقاب  صیخشت  تهج  نوخ  تست  تیک  الاک :  مان 

ناهاپس
تس 250 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  عیام  یئزج  کت  لدم  یکشزپ  مزاول  یور  رب  نیئتورپ  هدنام  یقاب  صیخشت  تهج  نیئتورپ  تست  تیک  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور 
تس 250 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهاپس یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS 14-11450 لدم سالک 4  راخب  نویسازیلیرتسا  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور  هدنزاس  عجرم 
هبعج 10 دادعت : 

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

دوش یم  هداد  عوجرم  ناپ  تیفیک  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52835872-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارلهد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامج سدنهم  اب  ییامنهار  تروص  رد  دشابیم .  هحفص  تسویپ 4  هب  یهاگشیامزآ  تیک و ...  یفرصم و  داوم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یگنهامه   09188436329
1101091010000043 زاین :  هرامش 

نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 12 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ییامنهار  تروص  رد  .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم .  هحفص  تسویپ 4  هب  یهاگشیامزآ  تیک و ...  یفرصم و  داوم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  ئهیارک   . دریگیم ماجنا  هام  کی  زا  رتمک  روتکاف  الاک و  لیوحتزا  سپ  تخادرپ  دوش .  یگنهامه  یلامج 09188436329  سدنهم 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: 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 نوخ   نوخ زکولگ   زکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 6666

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت حرش  قباطم  ید  یت  رآ  امد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000333 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   RTD-PT100 لدم امد  روسنس  ید  یت  رآ  الاک :  مان 

ددع 290 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6112915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یهاگشیامزادورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005042 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دورتکلا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 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

25133-061  ، 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

یدید یتیت   رآرآ   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6767

رشیف رشیف لراک   لراک هاگتسد   هاگتسد هژیو   هژیو یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  180180   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یفرصم  یا  هیامرس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000118 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رهم  بط  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  امیس  یتراجت  مان   ST202 لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یرداق  سدنهم  هرامش 09183322028 اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد..ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم یایا   هیامرس   هیامرس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  2 یتسویپ کرادم  ) لاسگرزب - لافطا - دازون گبوبما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001112 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch42000 لدم یسفنت  لاسگرزب  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

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

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch41000 لدم یسفنت  لافطا  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ch43000 لدم یسفنت  دازون  نوکیلیس  گبوبمآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هظحالم افطل  گرب  یتسویپ 2 کرادم  دیرخ  تامازلا  لیاف  قبط  لاسگرزب   - لافطا - دازون گبومادشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 ددرگ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب 22 یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم )) لاسگرزب لاسگرزب -- لافطا لافطا -- دازون دازون گبوبما   گبوبما ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000861 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
1120DDD-LL دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   Xience Alpine لدم یتسالپویژنآ  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهزیاس اب  زکرم  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم قرط  زا  صخشم 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABBOTT VASCULARABBOTT VASCULAR یتراجت   یتراجت مان   مان   Xience AlpineXience Alpine لدم   لدم یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ یرنورک   یرنورک ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7171
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراجت مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیراک هاگپ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ومورت 

1101030329000862 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  یددع 1  ییاوقم 1  هبعج   2/25x9 mm زیاس  IS470GB0514CHV دک یقورع  یبلق  رتسم  یتلوا  تنتسا  الاک :  مان 
زیراک هاگپ  تمالس 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یاهزیاسو  هناماس  قبطو  زکرم  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماس  قبط  یلع  ماما  قورعو  بلق  ناتسرامیب  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
صخشم دادعت  ردو  یتساوخ 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 یددع   یددع   11 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   2 /252/25 x9 mmx9 mm  زیاس زیاس   IS470GB0514CHVIS470GB0514CHV  دکدک یقورع   یقورع یبلق   یبلق رتسم   رتسم یتلوا   یتلوا تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع
زیراک زیراک هاگپ   هاگپ تمالس   تمالس هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم ومورت   ومورت

7272
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نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

N95فرصم و رابکی  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095556000023 زاین :  هرامش 

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  NINGBO GREETMED INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون  فرصم  رابکی  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

ناریمش بایرد  هدننک  هضرع 
هبعج 100 دادعت : 

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

دوش هعجارم  تسویپ  هبو  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  تسپ  هرادا  بنج  نیلکیس )  ) یناقلاط یوک  نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226002-061  ، 53221008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53226002-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

N95N95 وو فرصم   فرصم رابکی   رابکی کسام   کسام ناونع : : ناونع 7373
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 400  ره  زا  زیاس 3و 4  لایژنرال  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000563 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 3  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 40 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 4  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

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

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   400400 مادک   مادک رهره   زازا     44 وو   زیاس  33 زیاس لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 7474
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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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب یپوکساراپال  چیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001138 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
CHANGZHOU MEDICAL BIOENGINEERING هدنزاس عجرم   35R لدم یحارج  رلپاتسا  دربراک  یتسوپ  رلپتسا  جیرتراک  هارمه  هب  لدنه  تس  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD
تس 8 دادعت : 

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

یهازن تسویپ 09160965132 هب  هجوت  // دمیآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 2  هباشم )  دک  ناریا  تسویپ (  تسیل  قبط  یژولویدار  ملیف  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000140 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رایس یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   PROMAX یتراجت مان  نلاگ   Lit 4 یژولویدار ملیف  توبث  روهظ و  یوراد  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هباشم )  دک  ناریا  تسویپ (  تسیل  قبط  یژولویدار  ملیف  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52870302-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب یپوکساراپال   یپوکساراپال چیرتراک   چیرتراک ناونع : : ناونع 7575

ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ هباشم )  )  هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676
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اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  // ددع  یکشزپ 200 ناگ  /// هتسب یبآ 400 یکشم و  گنر  یحارج  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030616000005 زاین :  هرامش 

اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  هتسب  دک 4301  یکشزپ  دربراک  کینوسارتلا  رادرنف  راددنب  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  //// ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599113171 یتسپ :  دک   ، hoseini_183@yahoo.com اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33442140-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443811-074 :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمدرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000289 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انیس سوا  هدننک  هضرع  عجرم   AVECINNA هدنزاس عجرم   Med.2000 لدم یکشزپ  لیمدرت  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمدرت یصاصتخا  یاهدرادناتسا  یاراد  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولیک یالاب 150 نزو  لمحت  یا  هنایار  یاه  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  ، دشاب دیرگ  لکیدم  یاه 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا //// ددع   ددع 200200 یکشزپ   یکشزپ ناگ   ناگ /// /// هتسب هتسب 400400 یبآ   یبآ وو   یکشم   یکشم گنر   گنر یحارج   یحارج کسام   کسام ناونع : : ناونع 7777

لیمدرت لیمدرت ناونع : : ناونع 7878
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 8  full یژولورا یموتسرفن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000945 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-0840WNK1 لدم  F 8 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION
ددع 50 دادعت : 

1401/10/21 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

88 زیاس   زیاس   fullfull یژولورا   یژولورا یموتسرفن   یموتسرفن ناونع : : ناونع 7979
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقادح باسح  هیوست  یزکرم .  نادنز  لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  کی  هجرد  یشوگ  تشپ  رادشک  یراتسرپ  کسام  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  راهچ 

1201003115000288 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

الاک لیوحت  زا  سپ  هام  راهچ  لقادح  باسح  هیوست  یزکرم .  نادنز  لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  کی  هجرد  یشوگ  تشپ  رادشک  یراتسرپ  کسام  هیهت  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هام  راهچ  لقادح  باسح  هیوست  یزکرم .  نادنز  لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  کی  هجرد  یشوگ  تشپ  رادشک  یراتسرپ  کسام  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444300-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهچ راهچ لقادح   لقادح باسح   باسح هیوست   هیوست یزکرم .  .  یزکرم نادنز   نادنز لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   درادناتسا   درادناتسا کیکی   هجرد   هجرد یشوگ   یشوگ تشپ   تشپ رادشک   رادشک یراتسرپ   یراتسرپ کسام   کسام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
الاک الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   هام   هام

8080
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  رزیالوبن - کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002936 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لافطا  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت رزیالوبن - - رزیالوبن کسام   کسام ناونع : : ناونع 8181
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  2 یتسویپ کرادم  ) یددع 50 یدحاو 3-2-1 ماگلاما تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001111 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایوج کین  هدننک  هضرع  عجرم   COLTENE WHALEDENT یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   oralloy magicap لدم یدحاو  کی  ماگلامآ  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نایوج کین  هدننک  هضرع  عجرم   COLTENE WHALEDENT یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   oralloy magicap لدم یدحاو  ود  ماگلامآ  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نایوج کین  هدننک  هضرع  عجرم   COLTENE WHALEDENT یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   oralloy magicap لدم یدحاو  هس  ماگلامآ  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هظحالم افطل  گرب  یتسویپ 2 کرادم  ) دیرخ لیاف  تامازلا  قبط  یددع  50 یدحاو 3-2-1 ماگلامادشاب یم  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749( ددرگ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو کیکی   ماگلامآ   ماگلامآ ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 167 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fprea52ty3mbx?user=73474&ntc=6111230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111230?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 10  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000946 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-1040WNK1 لدم  F 10 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION
ددع 50 دادعت : 

1401/10/21 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  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 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتویزیف راد  وشک  هقبط  یلارت 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000290 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  شخب  ناوت  ناروآون  یتراجت  مان   PT16 لدم فا  ید  ما  سنج  یپارتویزیف  یلارت  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  ، ادص یب  یاه  خرچ  اب  رادوشک  هقبط  یپارتویزیف 2 یلارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، ههام هیوست 3 ، هدنشورف

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 زیاس   زیاس   fullfull یژولورا   یژولورا یموتسرفن   یموتسرفن رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 8383

یپارتویزیف یپارتویزیف راد   راد وشک   وشک هقبط   هقبط 22 یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 8484
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  الاک  تیفیک  دات  طرش  هب  دنلب  خیرات   CVC هار هس  یزکرم  یدیرو  قورع  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091162000114 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 25-1209   CVC هار هس  یزکرم  یدیرو  قورع  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

خیرات لاس  لقادح 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  ههام  تخادرپ 1 - دشاب هتشاد  ءاضقنا 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   3030 دادعت   دادعت الاک   الاک تیفیک   تیفیک دات   دات طرش   طرش هبهب   دنلب   دنلب خیرات   خیرات   CVCCVC  هار هار هسهس   یزکرم   یزکرم یدیرو   یدیرو قورع   قورع رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 8585
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواکو یبرس .  هشیش  رواکو  ناش  زیم .  رواکو  بآ  دض  هروفرپ  ناش  ددع  کی  لماش  .تسویپ  لیاف  تایئزج  قبط  یفارگویژنآ  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بویت

1101091555000167 زاین :  هرامش 
دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتراجت  مان  یتس  کپیو 1  هتسب   EA 2102 لدم لیرتسا  یفارگویژنآ  لمع  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
تس 500 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا الاک  تیفیک  دات  تهج  هنومن  لاسرا  . irc دک یاراد  روتکاف  هدنشورف .  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دهشم  هاگشناد  لاور  قبط  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  گپ  زا  تسویپ  لیاف  رد  هدروخ  رد  برض  مالقا  ( .دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  . )

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواکو رواکو یبرس .  .  یبرس هشیش   هشیش رواکو   رواکو ناش   ناش زیم .  .  زیم رواکو   رواکو بآبآ   دضدض   هروفرپ   هروفرپ ناش   ناش ددع   ددع کیکی   لماش   لماش .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف تایئزج   تایئزج قبط   قبط یفارگویژنآ   یفارگویژنآ گپگپ   ناونع : : ناونع
بویت بویت

8686
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19cm*15.5 میاد زیلایدومه  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003062 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
19cm*15.5 میاد زیلایدومه  رتتک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1919cmcm** 15.515.5 میاد   میاد زیلایدومه   زیلایدومه رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 8787
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  کسام - لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002935 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 4   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هبعج 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 2   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 2/5   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WORK هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 2  زیاس 3   PVC سنج فرصم  رابکی  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش کسام - - کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 8888
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا 10 هعطق  تفارگ 10  ولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یس 10  یس  تفارگولا 5 

ددع یس 5  یس  تفارگ 10  ولا 
1201030292003063 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییا 10 هعطق  تفارگ 10  ولا  - 

ددع یس 10  یس  تفارگولا 5 
ددع یس 5  یس  تفارگ 10  ولا 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 یسیس   یسیس     1010 تفارگ   تفارگ ولا   ولا ددع   ددع   1010 یسیس   یسیس     55 تفارگولا   تفارگولا   1010 ییا   ییا هعطق   هعطق   1010 تفارگ   تفارگ ولا   ولا ناونع : : ناونع 8989
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادفاک 5.5 هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003064 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادفاک 5.5 هشارت  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000117 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مان یرتویپماک  یاه  هکبش  یکشزپ و  یاه  هاگتسد  دربراک   KVA 3 ناوت  Tornado یرس ناپ  سناکرف  نویسالوزیا و  سنارت  اب   Online عون  UPS الاک :  مان 

رگشزادرپ نایوپ  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   POWER SYSTEMS یتراجت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قباطم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

06240881-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

5.55.5 رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 9090

ناپ ناپ سناکرف   سناکرف وو   نویسالوزیا   نویسالوزیا سنارت   سنارت اباب     OnlineOnline عون   عون   UPSUPS ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) لور  20 دادعت رتم  یتنس  ضرعو 11  رتم  لوطاب 20 یفارگونوس  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001004 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   up-110s لدم  cm 11 زیاس یفارگونوس  پاچ  یترارح  ذغاک  الاک :  مان 

نامرآ سلطا  راگدنام  ذغاک  هدننک  هضرع 
هتسب 20 دادعت : 

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

یراذگراب هناماسردار  روتکاف  شیپ  افطل  .تسا  یمازلا  هناماسرد  دنرب  رکذ  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش.تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد.دامن 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) لور لور   2 020 دادعت دادعت رتم   رتم یتنس   یتنس   1 11 1 ضرعو   ضرعو رتم   رتم 2020 لوطاب   لوطاب یفارگونوس   یفارگونوس ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  تس  لیمکت  تهج  تسیل  قبط  یدپوترا  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002934 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط رازبا  وجکین  هدنزاس  عجرم  بط  رازبا  وجکین  یتراجت  مان  ناوختسا  یگتسکش  تیبثت  زاس  هیواز  موینیمولآ  لیتسا و  سلنتسا  روتاسکیف  لانرتسکا  الاک :  مان 
یدپوترا یددع  کپیو 1  هتسب 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یددع کپیو 1  هتسب  بط  رازبا  وجکین  هدننک  هضرع  عجرم  بط  رازبا  وجکین  یتراجت  مان  یجراخ  روتاسکیف  رد   mm 11 لیتسا سلنتسا  دار  یدپوترا  هلیم  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
بط رازبا  وجکین  هدننک  هضرع  عجرم  بط  رازبا  وجکین  یتراجت  مان  یددع  کپیو 1  هتسب   SCHANS لدم  mm 5 زیاس لیتسا  سلنتسا  یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمع قاتا  تس  لیمکت  تهج  تسیل  قبط  یدپوترا  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوختسا ناوختسا یگتسکش   یگتسکش تیبثت   تیبثت زاس   زاس هیواز   هیواز موینیمولآ   موینیمولآ وو   لیتسا   لیتسا سلنتسا   سلنتسا روتاسکیف   روتاسکیف لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 9393
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم رظن  دروم  یالاک  اب  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع -  15000 زور -  خیرات  یج  ما  موینیمولآ  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003804 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دامع  یج -  ما  موینیمولآ  یتراجت  مان   ml 240 ییاوقم هبعج   mg/5 ml 225+200 یکاروخ نویسناپسوس  یناسنا  یوراد  میزینم  موینیمولآ  الاک :  مان 

سراپ نامرد  دامع  هدننک 
هبعج 15,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هام  تخادرپ 5  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  یدمحا 02146624624  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

.دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم %9 ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج ماما   موینیمولآ   موینیمولآ صرق   صرق ناونع : : ناونع 9494
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس عماج  تامدخ  زکرم  ) هیولسع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  Relive DM5 لدم یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رابز

1101000383000664 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   WEINMANN MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   WM 45173 لدم  cm 120 زیاس یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد   ECG لباک الاک :  مان 
هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  روتکاف  لیوحت  زا  دعب  ههام  کی  رثکادح  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

ددرگ لاسرا  سنج  هارمه  ربتعم  یتناراگ  تراک 
.دیریگب سامت  یریزو  یاقا   09171053784 نفلت هرامش  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

یبلق یبلق کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تایوتحم  قبط  هدش - باختنا  هباشم  دک  ناریا  هتسب -  200  = نیرازس لیرتسا  کپ  هتسب -  300  = لارنج لیرتسا  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لمع قاتا  دات 

1101091290000082 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناینام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MT-E.A 001 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  لارنج  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
نایناریا رتسگ  بط 

هتسب 300 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   MT-E.I 001 لدم فرصمرابکی  لیرتسا  نامیاز  نیرازس و  یحارج  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 
نایناریا رتسگ  بط  ناینام  هدننک 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا لمع  قاتا  دات  تهج  هنومن  لاسرا  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  اه  کپ  تایوتحم  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رابنا 45  دیسر  دعب  هیوست  تسیمازلا - لوصحم  شورف  دم  یآ  کرادم  تسا - هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرازس نیرازس لیرتسا   لیرتسا کپکپ   لارنج -  -  لارنج لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 9696

نژورتین نژورتین ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 9797
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نژورتین ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005539 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   H AND O EQUIPMENTS N.V هدنزاس عجرم   g 8 تیفرظ  cryopen هاگتسد صوصخم  نژورتین  دیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
هیارآ ناروآ  ایمیک  هدننک 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کیژلب هدنزاس  روشک   H AND O EQUIPMENTS N.V هدنزاس عجرم   g 8 تیفرظ  X لدم  cryopen هاگتسد صوصخم  نژورتین  دیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
هیارآ ناروآ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

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

کیژلب هدنزاس  روشک   H AND O EQUIPMENTS N.V هدنزاس عجرم   g 16 تیفرظ  X لدم  cryopen هاگتسد صوصخم  نژورتین  دیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
هیارآ ناروآ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 17 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   H AND O EQUIPMENTS N.V هدنزاس عجرم   g 8 تیفرظ  C لدم  cryopen هاگتسد صوصخم  دربراک  نژورتین  دیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
هیارآ ناروآایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب 

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

ینذوم رغصا  هدننک  هضرع  عجرم   BAM12 لدم  Lit 50 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
انروس تراجت  زربلا  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Cylinder یتراجت مان   Lit 10 یکشزپ نژیسکا  ردنلیس  الاک :  مان 

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

یزار ایرآ  یتعنص  هعسوت  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   Sample Cylinder یتراجت مان   cc 500 تیفرظ مویناتیت  سنج  زاگ  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 10  رد  گنز  دض  لیتسا  تفاب  لوسپک  الاک :  مان 

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

هنزیو دابع  بایسارفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KBR-2L-1 لدم  Lit 2 تیفرظ یکشزپ  نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

نژورتین ردنلیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب رپ  اهردنلیس 

ددرگ هئارا  مزال  یاه  همانیهاوگ  اهدرادناتسا و  یمامت  یتسیاب  لخاد ، تخاس  تروص  رد 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
0210079 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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
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اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 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

6111377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابکی یرزیرف  شکتسد  /// هتسب مویدم 50 زیاس  سکتال  شکتسد  /// هتسب ردوپ 50 نودب   smal زیاس سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب فرصم 200

1101030616000007 زاین :  هرامش 
اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

مرا تشادهب  ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلوت  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 25  هتسب  زیاس  کت  سکتال  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  // ههام هیوست 2 /// دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599113171 یتسپ :  دک   ، hoseini_183@yahoo.com اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33442140-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443811-074 :: 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی یرزیرف   یرزیرف شکتسد   شکتسد /// /// هتسب هتسب 5050 مویدم   مویدم زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد /// /// هتسب هتسب 5050 ردوپ   ردوپ نودب   نودب   smalsmal زیاس   زیاس سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
هتسب هتسب 200200

9898
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ینولیان 100  هتسب  لیفوردیه  هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000295 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رهشنودیرف نرتسن  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسن  یتراجت  مان   g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 10,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  هتسب  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ   100100 ینولیان   ینولیان هتسب   هتسب لیفوردیه   لیفوردیه هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 9999
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد 10( یطوق 240) رتیل یلیم  250 زبس نیداتب  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001114 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نجورب  نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  نجورب  نانح  یتراجت  مان  گنر  زبس  ینلیپورپ  فرظ   cc 250 نیداتب هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نجورب نانح  یزاسوراد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 240 دادعت : 

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

هظحالم افطل  گرب  یتسویپ 1 کرادم  دیرخ  لیاف  تامازلا  قبط  ( یطوق 240) رتیل یلیم  250 دصرد 10 زبس نیداتب  لولحم  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا imed رد هدننک  عیزوت  تکرشزا  عیزوت  زوجمو  irc دکو imed زوجم ینیسح  09127034749 ددرگ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دزی ناتسا  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  تشادهگن  تامدخ  هلاس  کی  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000729 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا - دشاب یم  هلاس  کی  دادرق  تدم  دزی - ناتسا  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یکشزپ  تازیهجت  تشادهگن  تامدخ  هلاس  کی  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تمدخ  تساوخرد  تایئزج  - هلاس تخادرپ 1   - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دصرد دصرد 1010 (( یطوق یطوق 240240 )) رتیل رتیل یلیم   یلیم 250250 زبس زبس نیداتب   نیداتب لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 100100

.دزی .دزی ناتسا   ناتسا نومنهر   نومنهر رتکد   رتکد دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ هلاس   هلاس کیکی   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 10 110 1
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دهشم یکشزپ  مولع  تالک -  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090870000035 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  تالک    ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنرس دزی  یددع  نتراک 800   ml 0/5 مجح  AD بیرخت دوخ  هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

تالک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ینالوط  اضقنا  خیرات  یاراد  مزاول  .دامن  لصاح  سامت  هرامش 09152347338  اب  تالک  یزادرپراک  اب  طابترا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9371787671 یتسپ :  دک  ینیمخ 22 ،  ماما  شبن  تالک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34722050-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بیرخت بیرخت دوخ   دوخ هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 102102
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریاد الکوتا و  لباق  ددع  دادعت 660 یرتیل  سکاب 3  یتفس  ددع و  دادعت 160  یرتیل  سکاب 12  یتفس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لکش  یا 

1101091162000115 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 12 تیفرظ  120R40 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 

ددع 160 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

عجرم  BIO SAFE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 3 تیفرظ  30R60 لدم  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ایمیک نمیا  نایسراپ  هدننک  هضرع 

ددع 660 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

زا سپ  ههام  تخادرپ 2  - - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریاد هریاد وو   الکوتا   الکوتا لباق   لباق ددع   ددع 660660 دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل سکاب  33   سکاب یتفس   یتفس وو   ددع   ددع   160160 دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل   1212 سکاب   سکاب یتفس   یتفس دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب لکش   لکش یایا  
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تسیل  قبط  ددع   300 دادعت هب  نولیان  یحارج  خن  تسویپ و  تسیل  قبط  ددع  دادعت 372  هب  کلیس  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب  تسا - هباشم  دکناریا 

1101092647000454 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هبعج 372 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22037F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   300300 دادعت دادعت هبهب   نولیان   نولیان یحارج   یحارج خنخن   وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   372372 دادعت   دادعت هبهب   کلیس   کلیس یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
140 1140 1 هام   هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب تسا - - تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هدنشورف  هدهعب  هیارک  تدوع  یفیک  مدع   AS6970FLIL لدم لماک  نکژراش  اب  ددع  رادژراش 50  ید  یا  لا  هوق  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  60

1101001609003388 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دیلوت  ورشیپ  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   MP یتراجت مان   ALL-1192A لدم یئزج  کت  یکیرتکلا  هوق  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 60 هدنشورف  هدهعب  هیارک  تدوع  یفیک  مدع   AS6970FLIL لدم لماک  نکژراش  اب  ددع  رادژراش 50  ید  یا  لا  هوق  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852084-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوست هیوست هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب هیارک   هیارک تدوع   تدوع یفیک   یفیک مدع   مدع   AS6970FLILAS6970FLIL لدم   لدم لماک   لماک نکژراش   نکژراش اباب   ددع   ددع   5050 رادژراش   رادژراش یدید   یایا   لالا   هوق   هوق غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
یراک یراک زور   زور 6060
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگم دنوسارتلوا 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000291 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   215M لدم  MHZ 3 یپارتویزیف 1 و یپارت  دنوسارتلوا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

زکرم زاین  ودشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زترهاگم   1 دنوسارتلوا

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  دیئات  دروم  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  لودج  قباطم  دازون  روتالیتنو  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000252 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   NV8 لدم دازون  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زترهاگم زترهاگم 11 دنوسارتلوا   دنوسارتلوا ناونع : : ناونع 106106

 ( ( دشاب دشاب یمیم   دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لودج   لودج قباطم   قباطم دازون   دازون روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 107107
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) لور زیاسرهزا 250  دات  طرش  هب  یناریا  چنیا  یدپوترا 2و3و4و5  سالگ  ربیاف  چگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  ( تسا

1101005934001005 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسکامیتپا یلور  تکاپ 1   inx360 cm 3 یدپوترا یریگ  چگ  سالگ  ربیاف  دناب  الاک :  مان 
لور 250 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تسکامیتپا یلور  تکاپ 1   inx360 cm 4 یدپوترا یریگ  چگ  سالگ  ربیاف  دناب  الاک :  مان 

لور 250 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تسکامیتپا یلور  تکاپ 1   inx360 cm 5 یدپوترا یریگ  چگ  سالگ  ربیاف  دناب  الاک :  مان 
لور 250 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تسکامیتپا یلور  تکاپ 1   inx360 cm 2 یدپوترا یریگ  چگ  سالگ  ربیاف  دناب  الاک :  مان 

لور 250 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج .دامن  یراذگراب  هناماسرد  ار  روتکاف  شیپ  .ددرگ  مالعا  هناماسرد  الاک  دنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  دنشاب .  یناریا 

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) لور لور   250250 زیاسرهزا   زیاسرهزا دات   دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا چنیا   چنیا   55 وو وو44 وو33 22 یدپوترا   یدپوترا سالگ   سالگ ربیاف   ربیاف چگچگ   ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا

108108
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسوپ رلپتسا  یشرب و  یطخ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000594 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  نتراک 6   015451L لدم  TA یزلف یطخ  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 

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

CHANGZHOU MEDICAL BIOENGINEERING هدنزاس عجرم   45R لدم یحارج  رلپاتسا  دربراک  یتسوپ  رلپتسا  جیرتراک  هارمه  هب  لدنه  تس  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو هرامش  اب  هیدات  نتفرگ  ماهبا و  لاوس و  هنوگره  تروص  رد  دوش  یراذگ  تمیق  ددع  کی  یتسوپ  رلپتسا  ددع .  کی  یشرب  یطخ  رلپتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام لقادح 4 تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزهوو  دیشاب  سامت  رد  یرهبا  سدنهم  یاقا  09157139881

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسوپ یتسوپ رلپتسا   رلپتسا وو   یشرب   یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 109109
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  یناریا 4  کی  هجرد  یراویدو  لباترپ  یلارت  یفارگونپاک  اب  رامیب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000136 زاین :  هرامش 

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربراب هنیزه  هام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنرب  هدهعرب 

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

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   . هلاس تخادرپ 1  دشاب   IRC دک یاراد  دیاب  الاکو  دنشاب  دم  یا  وضع  دیاب  اهتکرش  ولیک  رادقم 1000  تفرگ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ تسویپ 

1101090390000169 زاین :  هرامش 
زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   40x40 cm زیاس تفارگ  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 2,000 دادعت : 

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

 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   . هلاس تخادرپ 1  دشاب   IRC دک یاراد  دیاب  الاکو  دنشاب  دم  یا  وضع  دیاب  اهتکرش  ولیک  رادقم 1000  تفرگ  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد   44 یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یراویدو   یراویدو لباترپ   لباترپ یلارت   یلارت یفارگونپاک   یفارگونپاک اباب   رامیب   رامیب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1101 10

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ  . . هلاس هلاس   11 تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب   IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد دیاب   دیاب الاکو   الاکو دنشاب   دنشاب دمدم   یایا   وضع   وضع دیاب   دیاب اهتکرش   اهتکرش ولیک   ولیک   10001000 رادقم   رادقم تفرگ   تفرگ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

1111 1 1
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اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  هباشم و  دکناریا  /// یکشزپ نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030616000006 زاین :  هرامش 

اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   Septodont یتراجت مان  یددع  رتسیلب 50  ییاوقم 5  هبعج  یکشزپنادند  دربراک   plain دصرد Scandonest 3 یسح یب  لوپراک  الاک :  مان 

کت اناداپآ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اند رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اند  ناتسرهش  نامرد  هکبش  ات  یربراب  هنیزه  /// ههام لقادح 2 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599113171 یتسپ :  دک   ، hoseini_183@yahoo.com اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33442140-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443811-074 :: 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

انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ود  / ههام تخادرپ 3 / هناخوراد یکشزپ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091136000046 زاین :  هرامش 

انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
الاک فافک  هدننک  هضرع  عجرم   BON MED یتراجت مان  یددع  هتسب 50   6x8 cm زیاس یکشزپ  تکویژنآ  بسچ  الاک :  مان 

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

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  ود  / ههام تخادرپ 3 / هناخوراد مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط وو   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا /// /// یکشزپ یکشزپ نادند   نادند ناونع : : ناونع 1121 12

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ودود   // ههام ههام تخادرپ  33 تخادرپ // هناخوراد هناخوراد یکشزپ   یکشزپ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 113113
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003061 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  لایزگا  یلپ  چیپ  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یکشم 300  22 لانیاپسا نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000944 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت تحدم  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب  زیاس 22  لانیاپسا  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 300 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لایزگا   لایزگا یلپ   یلپ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 1141 14

ددع ددع 300300 یکشم   یکشم   2222 لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 115115
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - رادگب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002933 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب زیاس  هیاراپ  بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  هریخذ  گب  اب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOTRONIK ییوراد تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000810 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک  . CORDIS Co هدنزاس عجرم   CYPHER یتراجت مان  یبلق  یتسالپویژنآ  دربراک   CRB28225 دک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

میکح ایرآ  هدننک 
ددع 27 دادعت : 

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

ییوراد  تنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد 09177073947 تسویپ  تساوخرد 

BIOTRONIK

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب - - لاسگرزب رادگب   رادگب نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 1161 16

BIOTRONIKBIOTRONIK ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1171 17
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003059 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 118118
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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 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یدقن ریغ  تخادرپ  .تسویپ (  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  هار 24  هس  یلوف  دنوس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000137 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/10/21 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
هدهع رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا / یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث  دشاب / هدش  هئارا  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  ربارب  هناماس  رد  هدش  مالعا  لک  غلبم 

/ دشاب یم  هدنشورف 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یدقن یدقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ .تسویپ (  (  .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   هار  2424   هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1191 19
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ین لاتوت  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292003060 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ین لاتوت  لماک  تس  - 

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

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

ددرگ تسویپ  تخادرپ  تدم  یس و  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  ههام  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینین لاتوت   لاتوت لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 120120
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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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111482 :: 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

1101091684001250 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 : 

1401/10/19 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

12 112 1
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شاخ هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093113000027 زاین :  هرامش 

شاخ هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناهج  هنایمرواخ  بط  نیون  هدنزاس  عجرم   NTKHGS لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادربریوصت  یبرس  ظافح  برد  هشیش  الاک :  مان 

ناهج هنایمرواخ  بط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
شاخ رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسدهد مناخ  یگیر 09373920146  یدسا 09154360017  تسویپ 09158550912  تسیل  قباطم  یبرس  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9891754153 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  ینیمخ  ماما  مایخ و  نابایخ  عطاقت  شاخ ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33716223-054  ، 33716215-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33716223-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  حرش و  هب  درز  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000289 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم ماجنا  تنواعم  نآ  یتخادرپ  طباوض  قبط  هاشنامرک و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یبرس   یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 122122

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 123123
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هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب لافطا  دازون  هغیت  یاراد  پوکسگنرال  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000059 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یراذگ هلول  پوکسوگنرال  یبناج  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایزورون 02173013264 سدنهم  اب  ینف  سامت  یا  هتفه  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  کبیسالک  سا  سوینزرف  زیلاید  نیشام  سیورس  هب  طوبرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  یملق  6 تساوخرد هکنیا  حیضوت 

1101094190000046 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  DIALIFE هدنزاس عجرم   DIALIFE یتراجت مان   HP20 لدم یویلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  یارب  نوخ  هیفصت  دربراک   High Fiux زیلاید رتلیف  الاک :  مان 
نایناریا ریبک  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861673195 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  داهج  نادیم  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226069-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226069-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب لافطا   لافطا دازون   دازون هغیت   هغیت یاراد   یاراد پوکسگنرال   پوکسگنرال وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 124124

نوخ نوخ هیفصت   هیفصت دربراک   دربراک   High FiuxHigh Fiux  زیلاید زیلاید رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 125125
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاو نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسیجرس

1101090122000850 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   EQUIWAX یتراجت مان   g 2/5 رادقم یا  هتسب  رتسیلب 1  یزیرنوخ  زا  یریگولج  دربراک  یحارج  سکاو  نب  الاک :  مان 
هتسب 360 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   5x35 mm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 96 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   10x20 cm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 96 دادعت : 

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

دش دهاوخ  یرادیرخ  نامزاس  حالص  هفرصاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  امتح 

دوش هظحالم  یتسویپ  کرادم 
دراد هباشت  دک  ناریا 

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

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسیجرس لسیجرس سکاو   سکاو نبنب   ناونع : : ناونع 126126
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینموما  ریما  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملق دادعت 8  هب  تسویپ  تسیل  هب  مالقا  حرش 

یرالاس یاقآ  هطوبرم 09151969356  سانشراک  هرامش 
1101093780000220 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ وراد  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم   FRESENIUS MEDICAL CARE هدنزاس عجرم   TBL03100 SEL251 لدم داح  زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 120 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32225401-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/10/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا تبون   - زاوها یناقلاط  ...ا  تیآ  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  تهج  تفارگ 40*40 ) زاگ   ) مالقا دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص تستس   ناونع : : ناونع 127127

(( 4040 ** 4040 تفارگ   تفارگ زاگ   زاگ  ) ) مالقا مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   08:00  - 1401/10/13 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:00  - 1401/10/23

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 14:00عبنم  - 1401/10/23 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها ناتسلگ  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  زیلاید   RO متسیس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژالکرس  / نیلیسرم خن  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000352 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناحارج رازبا  یکشزپ  یسدنهم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MATTES یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   m 10 لوط  mm 1/5 رطق مرن  ژالکرس  ریاو  الاک :  مان 

هیمورا
ددع 12 دادعت : 

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

ژالکرس  / نیلیسرم خن  هدنتسرف /  اب  لاسرا  هنیزه  ههام /  یتخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125230-0763  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد وو   یشهوژپ   یشهوژپ یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم زیلاید   زیلاید   RORO متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 129129

ژالکرس ژالکرس  / / نیلیسرم نیلیسرم خنخن   ناونع : : ناونع 130130
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یلخاد دیلوت  ددع -  دادعت 1000  یکشزپ -  فرصم  رابکی  یموتونیمآ  بالق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000172 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناقمم یماوق  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 50  هبعج   cm 25 لوط یکیتسالپ  فرصمرابکی  موتوینمآ  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف   imed تیاس رد  دیلوت  ای  عیزوت  یگدنیامن 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 3600  دنار  رفص  کیمورک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000936 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 3,600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم رابکی   رابکی یموتونیمآ   یموتونیمآ بالق   بالق ناونع : : ناونع 131131

دنار دنار رفص   رفص کیمورک   کیمورک ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نزر جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاح 4 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000317 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST-PORGES یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   AC5304 دک  F 4 زیاس یژولورا  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

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

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلب اضقنا  خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3   ، یمازلا هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد   ، تکرش هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم

( تسا زاین  ددع  دادعت 15  )

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6111804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  افطل  گرب  یتسویپ 2  کرادم  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001117 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   SK72037F2 دک کلیس  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 124 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح 09127034749 ددرگ هظحالم  افطل  گرب   2 یتسویپ کرادم  یحارج  خن  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلاح  44 بلاح دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 133133

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب   22 یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  سار  195200 نویسانیسکاو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003294000035 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

سار 2830 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
سار 192000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تاناویح شرورپ  سیورس :  مان 

هدالق 370 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لایر کبس 8840  ماد  سار  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیگنس 30711  ماد  سار  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق 

لایر گس 144847  هدالق  ره  نویسانیسکاو  بوصم  تمیق 

3414833196 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یرهطم - نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447625-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447626-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسانیسکاو نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوناق عیزوت  هکبش  ینف /  تاصخشم  تلاصا /  بسچرب   Imed/Irc یاراد یناریا  یگمه  رظندم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000165 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاس  مرس  تکرش  زا   DR.BEE یتراجت مان  اب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دارآ تراجت  زوریپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  زیاس  یرف  زیاس  فرصم  رابکی  یکیتسالپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

شخپ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  تفج  هبعج 50  نتراک 8  زیاس 7  سکتال  سنج  یلومعم  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نیون تشادهب  نارگزیهجت 

نتراک 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

شخپ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ISOMED یتراجت مان  تفج  هبعج 50  نتراک 8  زیاس 7/5  سکتال  سنج  یلومعم  تیساسح  دض  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نیون تشادهب  نارگزیهجت 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  تروص  رد  ههام  نیگنایم 4  روط  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32533298-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 136136
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

6111852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000155 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابهش ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد ات  لمح  هنیزه   / دشاب رپوت  ولج  بقع و  یاه  خرچ   / نالاسگرزب تهج  الاب  نزو  لمحت   / ینمیا دنبرمک  یاراد  یناریا / یالاک   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههامکی  تخادرپ  / ددرگیم یرادیرخ  هطوبرم  سانشراک  دات  تیور و  زا  سپ  الاک   / دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386005-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک 200( هتسب 2000) یمرگ 100 لیفوردیه هبنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001115 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  یتشادهب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هظحالم افطل  گرب  یتسویپ 1 کرادم  دیرخ  لیاف  تامازلا  قبط  مرگولیک  200( هتسب 2000) یمرگ 100 لیفوردیه هبنپ  دشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 ددرگ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 137137

مرگولیک مرگولیک 200200 (( هتسب هتسب 20002000 )) یمرگ یمرگ 100100 لیفوردیه لیفوردیه هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپارتوناکم تخت  میرف 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000293 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناروآون  یتراجت  مان  سنودا  لدم  یپارتویزیف  میرف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  هام 1401 - دنفسا  تخادرپزاب  هلاس - ءاضقنا 2  خیرات  ددع - دادعت 80  هب  زیاس 32  بویت  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000455 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOK یتراجت مان   THAL-QUICK لدم داح  نارامیب  یسفنت  متسیس  تبقارم  بویت  تسچ  تس  الاک :  مان 

هراتسا
تس 80 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتوناکم یپارتوناکم تخت   تخت 11 میرف   میرف ناونع : : ناونع 139139

تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم - - 140 1140 1 هام   هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب هلاس - - هلاس   22 ءاضقنا   ءاضقنا خیرات   خیرات ددع - - ددع   8080 دادعت   دادعت هبهب     3232 زیاس   زیاس بویت   بویت تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 140140

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

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

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

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

6111864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکافشیپ  هئارا  ههام /  ود  تخادرپ  تساوخرد /  قباطم  ییوراد /  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000084 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg 5+4+325 زد راد  شکور  صرق  نیرفآ  لینف  تائلام  + نیمآرینفرلک + نفونیماتسا لماش  نالاسگرزب  یگدروخ  امرس  الاک :  مان 
دام نازاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت 

هبعج 120 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکافشیپ  هئارا  ههام /  ود  تخادرپ  تساوخرد /  قباطم  ییوراد /  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197677611 یتسپ :  دک  جرک ،  برغ  تشادهب  زکرم  زاگ  پمپ  بنج  یرادرهش  نادیم  الاب  کراصح  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34516108-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3516108-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یمرگ  نزو 400 گرب  لورره 100 رادژارفرپ  هبنپ  دصرد  هتفاب 100 ریغ  تناس  20*30 داعبا یلور  هدننک  ینوفعدض  لامتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 3 تخادرپ هباشم  دک 

1101091684001256 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدنجریب یکلم  دومحم   30x40 cm ربیاف ورکیام  ییوداج  تفاظن  لامتسد  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  یمرگ  نزو 400 گرب  لورره 100 رادژارفرپ  هبنپ  دصرد  هتفاب 100 ریغ  تناس  20*30 داعبا یلور  هدننک  ینوفعدض  لامتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 3 تخادرپ

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

یمازلا یمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ هئارا   هئارا ههام /  /  ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ تساوخرد /  /  تساوخرد قباطم   قباطم ییوراد /  /  ییوراد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 141141

ربیاف ربیاف ورکیام   ورکیام ییوداج   ییوداج تفاظن   تفاظن لامتسد   لامتسد تناس - - تناس 2020 ** 3030 داعبا داعبا یلور   یلور هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لامتسد   لامتسد ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچوک خرچ  مامح  رچلیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 150

کبس رایسب  ، لماک وشات  کیتاتساورتکلا ، گنر  یجراخ ، خرچ  ، یموینیمولآ هندب PVC و 
1101003411000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  راکهب  ناریا  هدنزاس  عجرم  لدم 709  مامح  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  یلک  حرش  قبط  دیرخ  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

.تسیمازلا هنومن  تادهعت و  لاسرا  یناتسا ، لخاد  هدننک  دیلوت  ًافرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: 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

کچوک کچوک خرچ   خرچ مامح   مامح رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 143143
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6111887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشم  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000425 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COOK هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   J-SOS-100500 دک نامیاز  زا  سپ  یزیرنوخ  زا  یریگولج  نلاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیاز نامیاز زازا   سپسپ   یزیرنوخ   یزیرنوخ زازا   یریگولج   یریگولج نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 144144
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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 18 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000194 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف   190x90x90 cm زیاس لیتسا 304  سلنتسا  سنج   mba51 لدم  csr صوصخم یناتسرامیب  هقبط  کی  هداس  گنیکپ  زیم  الاک :  مان 

ناهاپس بط  کیریآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

یناتسرامیب یناتسرامیب هقبط   هقبط کیکی   هداس   هداس گنیکپ   گنیکپ زیم   زیم ناونع : : ناونع 145145
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  تبث  تسویپ و  تاصخشم  قبط  یناریا  یپوکسودنآ ،  رازبا  هاگتسد و  یوشتسش  تهج  اوه  بآ و  ناگ )   ) گنفت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه  IMED

1101090333000161 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   TOMBA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 090121  یکشزپ  رازبا  وشتسش  گنفت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب و سانشراک  دات  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط  یناریا  یکشزپ  ، رازبا  اه و  هاگتسد  عاونا  یوشتسش  تهج  اوه  بآ و  ناگ )   ) گنفت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  تخادرپ   09183795291 سامت  - هلاس کی  یتناراگ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه   - IMED رد هدش  تبث 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: 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

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع قاتا  مازول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000525 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
هدیدپ بط  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   6/5x45 mm زیاس تارقف  نوتس  دربراک  هروحم  دنچ  رالوکیدپ  چیپ  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلک و تمیق  / تسیمازلا مزال  یاهزوجم  هئارا  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دوش هجوت  تسویپ  تسیل  هب   / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  تسیمزلا / روتکاف  شیپ 

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226405-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

یپوکسودنآ یپوکسودنآ رازبا   رازبا وو   هاگتسد   هاگتسد یوشتسش   یوشتسش تهج   تهج اوه   اوه وو   بآبآ   ناگ )  )  ناگ  ) ) گنفت گنفت ناونع : : ناونع 146146

لمع لمع قاتا   قاتا مازول   مازول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - لیاف  دیرخ  طیارش  قبط  ینوکیلیس 4  کسام  لایژنرل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  تمیق 

1101090319000427 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ تمالس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  چوپ 1  هتسب  کیسالک  لدم  زیاس 4  ینوکیلیس  فرصمرابکی  یکشزپ  یشوهیب  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تراپ  سیدرپ 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیمددع زکرم 100 تساوخرد  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر مدع   مدع تروص   تروص ردرد   -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط   44 ینوکیلیس   ینوکیلیس کسام   کسام لایژنرل   لایژنرل ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم لاطبا   لاطبا یداهنشیپ   یداهنشیپ
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالومیتسا یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000295 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   735X لدم یپارتویزیف  دربراک  یپارتورتکلا  روتالومیتسا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

لدم دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا زاین  دروم  735M

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

روتالومیتسا روتالومیتسا یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 149149
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000799 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع  200 دادعت یسوط  تکویژنآ  دادعت 1000 +  زبس  تکویژنآ  دادعت 2000 +  درز  تکویژنآ   + 6000 دادعت یبآ  تکویژنآ   + 20000 دادعت یتروص  تکویژنآ  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ینت  رکنات 8  تروصب 2  هک  عیام  نژیسکا  نت  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000052 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  عیام 99/5 نژیسکا  الاک :  مان 

مرگولیک 16 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ازجم  ینت  رکنات 8  تروصب 2  یراذگ  تمیق  لاسرا و  افطل   - دشابیم هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا   - دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 150150

دشاب دشاب ینت   ینت   88 رکنات   رکنات   22 تروصب   تروصب هکهک   عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا نتنت     1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000296 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا دناب  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ادناپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 2000  هبعج   6x8 cm زیاس  non woven تکویژنآ بسچ  الاک :  مان 

هبعج 50,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکویژنآ تکویژنآ بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 152152
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم   IMD تیحالص هیدات  یاراد  یاه  تکرش  .ددع  دادعت 3600  دنار  رفص  کیمورک 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000937 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   CC21030F4 دک کیمورک  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 3,600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 1440  دنار  رفص  نولیان 2  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 720  تک  رفص  نولیان 4  -2
1101030092000938 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL22040F4 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 2,160 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمورک کیمورک یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 153153

.ددع .ددع   720720 دادعت   دادعت تکتک   رفص   رفص   44 نولیان   نولیان -- 22 .ددع   .ددع   14401440 دادعت   دادعت دنار   دنار رفص   رفص   22 نولیان   نولیان -- 11 ناونع : : ناونع 154154
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  یفیک  لرتنک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000250 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب مدع  دشاب /  یم  یمازلا  هطوبرم  تادنتسم  یراذگراب  هارمه  هب  ینف  تاخشم  لیاف  لیمکت  ناتسرامیب /  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33860307-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 155155

کعمس کعمس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 156156
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هقلح  6756000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقلح  136000
هقلح  103500

هقلح  3121500
,

هاگتسد  moderate50
هاگتسد  power100

هاگتسد super power100
1101003411000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   RAYOVAC یتراجت مان  یددع  یا 6  هقلح  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 312  کعمس  یرتاب  الاک :  مان 

هتسب 1,500 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   RAYOVAC یتراجت مان  یددع  یا 6  هقلح  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 675  کعمس  یرتاب  الاک :  مان 
هتسب 6,000 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   RAYOVAC یتراجت مان  یددع  یا 6  هقلح  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 13  کعمس  یرتاب  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   RAYOVAC یتراجت مان  یددع  یا 6  هقلح  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لدم 10  کعمس  یرتاب  الاک :  مان 
هتسب 3,500 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
شخرذآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   MOTION 700 لدم یشوگ  لخاد  کعمس  الاک :  مان 

هاگتسد 2,500 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

دشاب ناهفصا  ناتسا  هدودحم  رد  هدننک  نیمات  افرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: 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
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درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   - دشاب لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف   - ددع کی  دادعت  یناتسرامیب  یقرب  شودریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101050068000117 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Medela یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   Symphony لدم یناتسرامیب  شود  ریش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب تخت  تاقلعتم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000524 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایدپ  یتراجت  مان   B 131F لدم  ABS یفک ییوشک و  دیاس  یکت و  لفق   mm 125 خرچ اب  نکش  کی  هکتود  لافطا  یناتسرامیب  تخت  الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال یاهزوجم  هئارا  / دشاب هاگشناد  دیئات  دروم  خرن  / تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  هرامش 09189502136  اب  زاین  تروص  رد  / هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / دوش هجوت  تسویپ  تسیل  هب  / تسیمازلا

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226405-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب یقرب   یقرب شودریش   شودریش ناونع : : ناونع 157157

رامیب رامیب تخت   تخت تاقلعتم   تاقلعتم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158
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یزار یکشزپناور  ینامرد  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو 15 ناوت رپ  رزیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000296 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرب و عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   885G لدم یپارتورتکلا  یپارترزیل  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

یپارتورتکلا یپارتورتکلا یپارترزیل   یپارترزیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگویژنآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000596 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
یکشزپ تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   2/75x24 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش فوئر 
نتراک 53 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
فوئر یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMIME یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   3x48 mm زیاس یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

افش
هبعج 57 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   SUNMED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 180 زیاس  SM-GW-3J35180P-TP دک یقورع  یبلق  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

افش فوئر  یکشزپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... تسا تدمدنلب  تخادرپ  ... تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویژنآ یفارگویژنآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 160160
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامن - لخاددیلوتدیرخ تیولواددرگ  همیمضرتکاف  شیپ  افطل  / یتسویپ تسیل  قبط  کلیسو  نولیان  خنو  دنار  لیرکیو  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  یتسویپ  تساوخرد  هب  افطل  - دشابیم یرورض  دمیآ 

1101091860000245 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 216 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PDO2 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1,800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA4-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 216 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA2-0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 3,600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA0 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 3,600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لاکیدم  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PGA1 لدم هیخب  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 1,800 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرورض دمیآ  یگدنیامن  - لخاددیلوتدیرخ تیولوا  / ددرگ همیمضرتکاف  شیپ  افطل  / یتسویپ تسیل  قبط  کلیسو  نولیان  خنو  دنار  لیرکیو  خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  یتسویپ  تساوخرد  هب  افطل  - دشابیم

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

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کلیس کلیس وو   نولیان   نولیان خنخن   وو   دنار   دنار لیرکیو   لیرکیو خنخن   ناونع : : ناونع 16 116 1
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دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا یدپ  هیال 5  هداس 8  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030696000056 زاین :  هرامش 

دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رادقم 5 دوبهب  ناهاپس  یتراجت  مان  کنیرش  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  هیال  لیفوردیه 8  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

یددع
هتسب 17,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  لاسرا  نودب  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش .  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 280  نفلت 03535250093  هرامش  اب  .دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  دشاب 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: 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

لیرتسا لیرتسا یدپ   یدپ   55 هیال   هیال   88 هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 162162
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000802 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع مادکره 50  کی  رفص و  یوریا  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 163163
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  لتا 100*20  چگ  ددع /  دادعت 800  لتا 38*12/5  چگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000109 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TOMATO MANDC یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   TPS-415F لدم  10x37/5 cm زیاس یدپوترا  تنیلپسا  سالگربیاف  چگ  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  لپ 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
لپ هدننک  هضرع  عجرم   TOMATO MANDC یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   TPS-430F لدم  10x75 cm زیاس یدپوترا  تنیلپسا  سالگربیاف  چگ  الاک :  مان 

نایناریا تمالس 
ددع 200 دادعت : 

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

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هلاسکی  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشابیم  یمازلا  دمیآ  هناماس  تیوضع  دک irc و  الاک و  تلاصا  بسچ  رب  ندوب  اراد 
دشابیم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 دادعت   دادعت   2 020 ** 100100 لتا   لتا چگچگ   ددع /  /  ددع   800800 دادعت   دادعت   12 /512/5 ** 3838 لتا   لتا چگچگ   ناونع : : ناونع 164164
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000801 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع  300 دادعت  s گبانر  + 2000 دادعت گبانر  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 165165
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گرزب نارهت  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005002000094 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وک اطاج  یتراجت  مان  کارا  بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 5 نلاگ یلکلا  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 240 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایئاسراپ سامت 09106659676  . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هتشاد  ار  مزال  یاهزوجم  هیلک  تسیابیم  هدش  یفرعم  لولحم  و.دشابیم  رتیل  1200 زاین رادقم 

دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هرادا  نیا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

یتسپ دک  نارهت ،  نارگراثیا  روماودیهش  داینب  لک  هرادا  دهاش -  هچوک  شبن  (ع - ) داوجلا دجسم  یوربور  ریت -  l تفه نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1589814617 : 

88302991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88846429-021 :: 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

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

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

6112327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم نکش  هس  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000610 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   A300 لدم یناملآ  خرچ  هدنوشات و  دیاس  تخترس MDF و  اب  یکیناکم  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام شش  هیوست  .تسا / یمازلا  لماک  تاحیضوت  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 166166

یکیناکم یکیناکم نکش   نکش هسهس   تخت   تخت ناونع : : ناونع 167167
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 40.000  دیرو  هکت  هس  گنرس 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرو ددع  دادعت 100  کالروول  یس  یس  گنرس 50 

1201003912001010 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ددع  دادعت 40.000  دیرو  هکت  هس  گنرس 5  - 
دیرو ددع  دادعت 100  کالروول  یس  یس  گنرس 50 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 3 .دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09177001093 سانشراک  روتکاف  لاسرا  زا  دعب  ههام 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرو دیرو هکت   هکت هسهس     55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 168168
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس بیس  وراد و  اذغ و  تنواعم  زا  هدات  یاراد  - یددع یاه 50  هتسب  رد  یکشزپ  هیال  کسام 3 ددع  دیرخ 100/000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

ناپسا 25 مرگ و  تلم 25 ناپسا 25 
1101003134000424 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارآ رتسگ  بط  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  اکین  کسام  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 3  هتسب  هداس  یکشزپ  فرصم  رابکی  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هتسب 100,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  باسح 30  هیوست  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تمالس   تمالس بیس   بیس وو   وراد   وراد وو   اذغ   اذغ تنواعم   تنواعم زازا   هدات   هدات یاراد   یاراد -- یددع یددع   5050 یاه   یاه هتسب   هتسب ردرد   یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال کسام  33 کسام ددع   ددع 100/000100/000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
2525 ناپسا   ناپسا وو   مرگ   مرگ 2525 تلم   تلم   2525 ناپسا   ناپسا

169169
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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 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

6112413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسیب  ودصتفه  نزوس 37  دناررفص  کیمورکو  ددع  تسیبودص  نزوس 40  یدبک  کیمورک 1 خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000947 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعیبط  بذج  لباق  خن  اب  کیمورک  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 1 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 4  :: 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

ددع ددع تسیب   تسیب ودصتفه   ودصتفه نزوس  3737   نزوس دناررفص   دناررفص کیمورکو   کیمورکو ددع   ددع تسیبودص   تسیبودص   4040 نزوس   نزوس یدبک   یدبک 11 کیمورک   کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداس نژیسکا  کسام 

1101091280000234 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هداس  لدم  زاس  نژیسکا  هاگتسد  دربراک  لاسگرزب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  ورزر  گب  اب  فرصم  رابکی  هداس  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام لاسگرزب   لاسگرزب زیاس   زیاس ورزر   ورزر گبگب   اباب   فرصم   فرصم رابکی   رابکی هداس   هداس نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یناتسرامیب  یقرب  شودریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000156 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تمالس  نوگ  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARIKAN PLASTIK هدنزاس عجرم  یددع  یمویکو 1  هتسب  لدم 080  ینوکیلیس  سنج  ردام  شود  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادیرخ سانشراک  دات  زا  سپ  الاک  / هدنشورف هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رد  هدافتسا  تهج   / یناریا یالاک  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  تخادرپ  / ددرگیم

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386005-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6112419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  نژیسکا  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002938 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   CP101 لدم  Lit 10 تیفرظ یکشزپ  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لوئسم دات  زا  سپ  یرابتعا و  دیرخ  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  یزامن  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یدابآرخف  سدنهم  هرامش 09172173857 اب  رتشیب  عالطا  تهج  ناتسرامیب ، ینف 

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یناتسرامیب   یناتسرامیب یقرب   یقرب شودریش   شودریش ناونع : : ناونع 172172

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000805 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 500 دادعت  24 دادعت لانیاپسا  نزوس   + دادعت 1000 25 و26  زیاس لانیاپسا  نزوس  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ نوخ  لاقتنا  یشزومآ  یا  هقطنم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز نوخ  لاقتنا  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003586000072 زاین :  هرامش 

نوخ لاقتنا  یشزومآ  یا  هقطنم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ریواصت  لیاف و  قباطم  نادهاز  نوخ  لاقتنا  زاین  دروم  مزاول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ لیاف   1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات رد  تخادرپ  -3 دشاب زورب  دیلوت  خیرات  دشابیم 2- نادهاز  نوخ  لاقتنا  رابنا  برد  لیوحت  هدننک و  نیمات  هدهعرب  لقن  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ریواصت  لیاف و  قباطم  طیارش  ریاس  -4 دشابیم  1401/12/29

9813653415 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220000-054  ، 1905677-915 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260500-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JMS هاگتسد  bidry ردوپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091227000060 زاین :  هرامش 

کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ردام هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BELLCO هدنزاس عجرم   BIDRY یتراجت مان   g 750 یکیتسالپ هسیک  دصرد  زد 100 ردوپ  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

روشک یکشزپ  تازیهجت  ییوراد و  یصصخت 
هسیک 400 دادعت : 

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

JMS هاگتسد  bidry ردوپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز نادهاز نوخ   نوخ لاقتنا   لاقتنا زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 175175

JMSJMS هاگتسد   هاگتسد   bidrybidry ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 176176
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000806 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع زمرق 200  نوتالن  دنوس  ددع +  زبس 2000 نوتالن  دنوس  ددع + یجنران 2400  نوتالن  دنوس  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 177177
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اپوس  کرام  یناریا  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001013 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  اپوس  کرام  یناریا  یکشزپ  یفرصم  مزاول  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ههام  تخادرپ 3  ینف 09177001093  سانشراک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  هدننک  نیمات  روتکاف  لاسرا 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اپوس   اپوس کرام   کرام یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 178178
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 6 یج  لبد  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000887 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاگآ 09176736353 یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 زیاس   زیاس یجیج   لبد   لبد رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 179179
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد چم  راد  نیتسآ  فرصم  رابکی  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000297 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اناسراپ  بط  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   Hospital 130 لدم زیاس  یرف  دناب  ناپسا  سنج  یکشزپ  لنسرپ  راد  چم  ناگ  الاک :  مان 

نایسراپ
ددع 1,500 دادعت : 

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

، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد چمچم   راد   راد نیتسآ   نیتسآ فرصم   فرصم رابکی   رابکی ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 180180
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یکشزپ  رازبا  یوشتسش  یاه  هاگتسد  صوصخم  فک  نودب  ییایلق  یوشتسش  لولحم  نلاگ   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیلک 1616 یدم  تپسیاه  یتراجت  مان   Lit 10

1101091191000242 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

تپسیاه یتراجت  مان   Lit 10 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 6 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ددرگ - یرازگراب  مزال  یاه  یهاوگ  هدننک - نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب هتیسناد   هتیسناد اباب   ینلیتا   ینلیتا یلپ   یلپ فرظ   فرظ یکشزپ   یکشزپ رازبا   رازبا یوشتسش   یوشتسش یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم فکفک   نودب   نودب ییایلق   ییایلق یوشتسش   یوشتسش لولحم   لولحم نلاگ   نلاگ   66 ناونع : : ناونع
16 1616 16 نیلک   نیلک یدم   یدم تپسیاه   تپسیاه یتراجت   یتراجت مان   مان   LitLit   1010

181181
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع نوخ 50 دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000252 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اراک  زیهجت  نایار  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50   CareSens N لدم یکشزپ  نوخ  دنق  تست  راون  الاک :  مان 

اراک
هتسب 200 دادعت : 

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

 / ناتسرامیب رابنا  لیوحت  لحم  هزور /  هیوست 90   / تسا یمازلا  یداهنشیپ  کرام  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس زا 2  شیب  اضقنا  خیرات  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33860307-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع 5050 نوخ   نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 182182
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب لامسا 50  زیاس  هتسب  مویدم 1000  زیاس  هتسب  جرتال 1000  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000713 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاس  مرس  تکرش  زا   DR.BEE یتراجت مان  اب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 2,050 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

هتسب لامسا 50  زیاس  هتسب  مویدم 1000  زیاس  هتسب  جرتال 1000  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  هنیاعم  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابی  متمیق  هئارا  تهج  دکناریا 

ههام  تخادرپ 5 
ددرگ  تبث   IRC دک اب  روتکاف  شیپ 

دشاب دمیآ  تبث  دیاب  هدننک  نیمات 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب   5050 لامسا   لامسا زیاس   زیاس هتسب   هتسب   10001000 مویدم   مویدم زیاس   زیاس هتسب   هتسب   10001000 جرتال   جرتال زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب سکتال   سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 183183
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000804 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 1500 مادکره زیاس 20-15-10  یشکدناب  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تخادرپ  طرش  تروصردورادواذغ  تنواعم  هسورپ 

یهلا 09188399848 سامن

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 184184
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یزرواشک داهج  ترازو   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکلا هیاپ  تپسوکلآ  هدننک  ینوفعدض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000469 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
وک اطاج  یتراجت  مان  کارا  بط  لکلا  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 5 نلاگ یلکلا  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.دوش یراددوخ  هباشم  یاه  کرام  یارب  تمیق  مالعا  زا  .دوش  تمیق  مالعا  تپسوکلآ  کرام  لکلا  هیاپ  تسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  هس  هجو 

هناخترازو رابنا  رد  لیوحت 

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544183-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

لکلا لکلا هیاپ   هیاپ تپسوکلآ   تپسوکلآ هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 185185
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 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

6112491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ رد  بصن  لباق  یناریا  لباترپ  روتالیتنو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001014 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب  تساوخرد  قبط  اقیقد  - 

هدنشورف اب  لمح  هیارک 
دوش  رداص  روتکاف  شیپ 

دشاب هدننک  دیلوت  ای  هدنیامن  دم  یآ  تیاس  رد  قوف  یالاک  شورف  تهج  تسیاب  هدنشورف 
ناینامحر نسحم   09177314788

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

دشاب ناریا  تخاس  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالیتنو روتالیتنو ناونع : : ناونع 186186
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  رتسا  یلپ  هدامآ  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001012 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  رتسا  یلپ  هدامآ  لتآ  - 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هناماس  رد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  هام  هس  تخادرپ  ینف 09177001093 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم رتسا   رتسا یلپ   یلپ هدامآ   هدامآ لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 187187
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  نشاریپسآ  نشیگیرا  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات  سنج 

1101095112000825 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یبآ نارکیب  هدننک  هضرع  عجرم   ELMED یتراجت مان  یتس  ینولیان 1  هتسب  دک 39210001  یکشزپ  نانز  یمومع  یحارج  پورپ  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

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

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  نشاریپسآ  نشیگیرا  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ

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

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

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشاریپسآ نشاریپسآ نشیگیرا   نشیگیرا پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 188188
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50x70 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  ددع   1200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
60x160 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  ددع   6000

1101091191000243 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ ششوپ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  النب  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   50x70 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  الاک :  مان 
هتسب 1,200 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناتسلگ ششوپ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  النب  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   60x160 cm زیاس یناتسرامیب  یا  هچراپ  زادناریز  الاک :  مان 

هتسب 6,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  امازلا   IRC،UID یاهدک دمیآ ،  یاه  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6060 x160  cmx160  cm  زیاس زیاس یناتسرامیب   یناتسرامیب یایا   هچراپ   هچراپ زادناریز   زادناریز ددع   ددع   5050 x70  cm 6000x70  cm 6000 زیاس   زیاس یناتسرامیب   یناتسرامیب یایا   هچراپ   هچراپ زادناریز   زادناریز ددع   ددع   12 001200 ناونع : : ناونع 189189
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هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیاپسا 24 و25 نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094319000089 زاین :  هرامش 

هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 24  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

نتراک 300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 25  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 1,000 دادعت : 

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

رد irc دک هارمه  مالقا  روتکاف  شیپ  تسا  هدنشورف  اب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  وضع  دیاب  تکرش  دشاب  یم  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رورض ی  یراذگ  تیمق  لیاف 

6641875156 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38726290-087  ، 38724880-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722502-087 :: 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

2525 وو لانیاپسا  2424   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 190190
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  .دشاب  ناریا )  ) لخاد دیلوت.تناس  11-7 تیش ، تناس 11-6 تیش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002479 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   CP-08603 دک  frx11 cm 6 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  وورا  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  شکور  اب  یذغاک  هتسب   CP-08703 دک  frx11 cm 7 زیاس لارومف  یفارگویژنآ  تیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم تیفیک   تیفیک رظن   رظن زازا   .دشاب   .دشاب ناریا ) ) ناریا  ) ) لخاد لخاد دیلوت.تناس   دیلوت.تناس 1 11 1 -- 77 تیش تیش ،، تناس تناس 111 1 -- 66 تیش تیش ناونع : : ناونع 191191
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 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

6112596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - 8*6 یجنفسا دورتکلا  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000777 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رتسگ الاک  شخبناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GymnaUniphy هدنزاس عجرم   6x8 cm زیاس یپارتویزیف  دورتکلا  دپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - 88 ** 66 یجنفسا یجنفسا دورتکلا   دورتکلا دپدپ   ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 12-10-5 یاهراکورت  اب  قبطنم   EA512US لدم رسویدر  ددع  دادعت 200  یتساوخرد  یالاک  دشاب -  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003079 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
TELEFLEX هدنزاس عجرم   TAUT یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   TA405912 لدم  12x100 mm زیاس کیتسالپ  سنج  رسویدر  اب  یکشزپ  راکورت  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک  . Co
ددع 200 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتسالپ کیتسالپ سنج   سنج رسویدر   رسویدر اباب   یکشزپ   یکشزپ راکورت   راکورت ناونع : : ناونع 193193
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس روشک   FREY هدنزاس عجرم   PERIMETRY یتراجت مان   AP-300 لدم یکشزپ  مشچ  یرتویپماک  رتمیرپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  ناتسهل 

1101000257003379 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   FREY هدنزاس عجرم   PERIMETRY یتراجت مان   AP-300 لدم یکشزپ  مشچ  یرتویپماک  رتمیرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
مایپ یلاع 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم ههام  تخادرپ 2 - دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسهل ناتسهل هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   FREYFREY هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   PERIMETRYPERIMETRY یتراجت   یتراجت مان   مان   AP-300AP-300 لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ مشچ   مشچ یرتویپماک   یرتویپماک رتمیرپ   رتمیرپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cc 10 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000235 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 10 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cccc   1010 هکیت   هکیت هسهس   فرصم   فرصم رابکی   رابکی گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 195195

تسویپ تسویپ اضماورهم   اضماورهم لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ..4040 -- 2 020 -- 1515 -- 1010 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ امسالپ   امسالپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هسیک.تسا   هسیک.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
.هدننک .هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هیارک   هیارک .ددرگ   .ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس

196196
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اضماورهم لیمکت  زا  سپ  تسویپ  لیاف  زیاس 40-20-15-10. یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  .ددرگ  لاسرا  هناماس  تسویپ 

1101090979000477 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 8  نتراک  یدنب  هتسب  عون   10x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 40 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 8  نتراک  یدنب  هتسب  عون   15x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 4  نتراک  یدنب  هتسب  عون   20x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 2  نتراک  یدنب  هتسب  عون   40x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
سراپ

نتراک 6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هناماس  تسویپ  اضماورهم  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  لیاف   . زیاس 40-20-15-10 یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام باسح 4  هیوست.هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  .ددرگ 

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

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تیاعر  مدع  تروص  رد  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیافدیرخ  طیارش  قبط  لیرتسا  هکیت  هس  هداس   cc 5 گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لاطبا یداهنشیپ  تمیقدیرخ 

1101090319000428 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکت هس  لدم  گنرس  دزی  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  دزی  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500  یدنب  هتسب  عون   ml 5 فرصمرابکی هدش  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

دشابیم ددع  زکرم 20000  تساوخرد  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6112626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش طیارش تیاعر   تیاعر مدع   مدع تروص   تروص ردرد   -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیافدیرخ   لیافدیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط لیرتسا   لیرتسا هکیت   هکیت هسهس   هداس   هداس   cccc   55 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
-- لاطبا لاطبا یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیقدیرخ   تمیقدیرخ

197197

گنرس گنرس ناونع : : ناونع 198198
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گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094319000088 زاین :  هرامش 

هردناوید ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنرس امه  هدنزاس  عجرم   D20133 دک ناتسزوخ  گنرس  امه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   cc 10 یکشزپ فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ناتسزوخ
ددع 20,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ گنرس  امه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   cc 5 مجح یکشزپ  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 30,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ گنرس  امه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   cc 2/5 مجح یکشزپ  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 
ددع 15,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رسدور یانیم  گنرس  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  گنرس  انیم  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 50 یکاروخ وشتسش و  ژاواگ  گنرس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

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 200 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  دحاو 300  رد  دادعت  نتراک  یدنب  هتسب  عون   cc 20 یکشزپ گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1,500 دادعت : 

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

ددرگ یراذگ  تمیق  لیاف  همیمض  مالقا  irc دک هارمه  هب  مالقا  روتکاف  شیپ  تسا  هدنشورفاب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یمن  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6641875156 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38726290-087  ، 38724880-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722502-087 :: 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
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20  اب   A2 هداس تیزوپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب 
1101030577000447 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
بط نیون  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   g 4 ییاوقم هتسب   A2 لدم یکشزپنادند  تیزوپماک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

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

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6112644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  فرصم  رابکی  دازون  کپ  ددع   600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000244 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
قرش نوماد  بط  تسیزهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیزهب  یتس  کپیو 1  هتسب   EZ 2602 لدم لیرتسا  نامیاز  لمع  تاجوسنم  تس  الاک :  مان 

تس 600 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  IRC,UID یاهدک تلاصا و  بسچرب  ددرگ - یرازگراب  روتکاف  شیپ  میآ و  یهاوگ  هدننک -  نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش رکذ   رکذ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   امتح   امتح الاک   الاک دنرب   دنرب دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت اباب     A2A2 هداس   هداس تیزوپماک   تیزوپماک ناونع : : ناونع 199199

فرصم فرصم رابکی   رابکی دازون   دازون کپکپ   ددع   ددع   600600 ناونع : : ناونع 200200
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6112649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  (1ml مجح دنابافیا  ولوگ - لاکیجرس   ) بذج لباق  کیتاتسومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ 

1101093856002478 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایوپهر هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   PETERS SURGICAL هدنزاس عجرم   IFABOND یتراجت مان   ml 1 لایو یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
امزآ تمالس 

لایو 100 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب (( 11 mlml مجح   مجح دنابافیا   دنابافیا ولوگ - - ولوگ لاکیجرس   لاکیجرس  ) ) بذج بذج لباق   لباق کیتاتسومه   کیتاتسومه ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

20120 1
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 // درادن دوجو  ناونع  چیه  هب  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقفو 4  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرس /  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003078 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تمالس نیپساک  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  رکتبم  یتراجت  مان  یتس  نتراک 500   P-010 دک یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 91 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   // درادن دوجو  ناونع  چیه  هب  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  طقفو 4  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  مرس /  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نوتراک ربارب 91  ددع  دادعت 45500  دشاب  یم  یرابجا  دیدج  دنرب  تهج  ناگیار  هنومن  لاسرا 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 //  // درادن درادن دوجو   دوجو ناونع   ناونع چیه   چیه هبهب   دقن   دقن تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما هام /  /  هام   44 طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم مرس /  /  مرس تستس   ناونع : : ناونع 202202
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیربآ یذغاک  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000297 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بسچ ناریا  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mmx25 Yd 40 نهپ لیربآ  یذغاک  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیربآ لیربآ یذغاک   یذغاک بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 203203
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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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب تیزوپماک 3  تخادرپ  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب ماگلامآ 3  تخادرپ  راون 

دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  الاک  دنرب  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا 
1101030577000448 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هناگی یدیعس  یلعجارعم  هدننک  هضرع  عجرم   PD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یکشزپنادند  رتسا  یلپ  یراون  تیزوپماک  هدننک  تخادرپ  الاک :  مان 

هبعج 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اضریلع هدننک  هضرع  عجرم   ROEKO STEEL STRIP یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 12  هتسب   0/4x20 cm زیاس نادند  ماگلامآ  تخادرپ  پیرتسا  راون  الاک :  مان 
هناماه یدمحم 
هتسب 3 دادعت : 

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

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

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

یکشزپنادند یکشزپنادند رتسا   رتسا یلپ   یلپ یراون   یراون تیزوپماک   تیزوپماک هدننک   هدننک تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 204204
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : ELE. DC MOTOR SINGLE SHAFT EXTENSION/01-22-0146039 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008129 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دعر سوت  هکبش  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ELE-13 لدم  cm 200 زیاس قرب  نایرج  هیلخت  دربراک  یسم  ترا  هلیم  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   METTLER TOLEDO یتراجت مان   INLAB PURE PRO ISM لدم یهاگشیامزآ  رتم   PH دورتکلا الاک :  مان 
الست نومزآ  ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   METTLER TOLEDO

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

عجرم  METTLER TOLEDO هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   METTLER TOLEDO یتراجت مان   LE 438 لدم یهاگشیامزآ  رتم   PH دورتکلا الاک :  مان 
الست نومزآ  ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یمیش نوتورپ  هدننک  هضرع  عجرم   GBC یتراجت مان  رتمورتکپسا  هاگتسد  دورتکلا 00-0061-99  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لایو6111180 2 لرتنک Rh+ لایو 10 دصرد 6 یواگ نیموبلآ  + لایو 10 دصرد 22 یواگ هحفص 6)نیموبلآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6111182 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  دشابیم  هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  هحفص 6)ناریا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6111220 تازیهجت  یاه  هاگتسد  یفیک  هحفص 6)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یقفا6111254 لاتیجید  یتیوارگ  یمومع  والکوتا  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

P/F : ELE. DC MOTOR SINGLE SHAFT EXTENSIONP/F : ELE. DC MOTOR SINGLE SHAFT EXTENSION ناونع : : ناونع 205205

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

6111272cm 8 زیاس جیگ 20 تک  ردیل  هحفص 6)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مالقا6111274 ساسارب  ییاهن  تمیق  ( دشاب یلاع  تیفیکاب  امتح  مالقا  ) یهاگشیامزآ یاه  تیک 
( تسا یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  ، دوش هظحالم  هک  تسویپ 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هیممض6111300 irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6111307 صیخشت  هاگشیامزآ   Troponin I مرس نویساربیلاک  هحفص 6)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6111308 یرتمویب  دنوسارتلوا  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب6111315 رادیاپ  دیریسیلگ  یرت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هارود6111316 هحفص 6)نودلاش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6111318 یاه  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

گرب6111402 2 یتسویپ کرادم  ) نویسارتلیفومه صوصخم  تس  - رتلیف - نویسارتلیفومه نیزگیاج  عیام 
( ددرگ هظحالم  افطل 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رسویدسنارت6111444 هحفص 6)ماد و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6111462 زیال  هحفص 6)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض6111478 irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  -ptt لولحم
دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  - دوش

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کپ6111499 لس  هحفص 6)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نوخ6111569 یرادهگن  هحفص 6)روتابوکنا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یجنس6111590 ییاونش  یکینیلک  هلاناک  ود  رتمویدا  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6111843  QIAseq FX DNA Library Kit هحفص 6)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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6111849C3 C4(6 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6111853PGI ینومروه هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رزیاسرسکا6111872 هحفص 6)یتلوم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6111874 تیالردیف  هحفص 6)سپیلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپارتویزیف6112107 ناوت  مک  هحفص 6)رزیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسوملاتفا6112126 پوکسوتا و  هنیاعم  هحفص 6)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

زکرم6112249 زاین  قباطم   Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  هحفص 6)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دات6112263 دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش  دیاگ  هشارت و  هلول 
.دشابیم ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت.دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6112285 لیاف  طیارش  قباطم  تازیهجتریاسو  هحفص 6)تنیباک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یداقعنا6112332 رمیاد  ید  تیک  یهاگشیامزآ -  هحفص 6)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 6)نارولفوزیا6112333 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییا6112341 هبرقع  هحفص 6)جنسراشف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

میدس6112344 تانبرک  یب  ردوپ  هحفص 6)جیرتراک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6112405HPV genotyping یلوکلوم صیخشت  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6112475 ) ینف تسویپ  لودج  تاصخشم و  قباطم  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  تساوخرد 2 
( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6112480 یکشم  یریگنوخ  هحفص 6)نزوس  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

هشارت6112482 هلول  دربراک   mm 14 زیاس دیاگ  هحفص 6)تلیاتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

611248411*10 زیاس ناوختسا  زغم  یسپویب  هحفص 6)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 6)پوکسوتا6112618 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6112654ABS سنج یهاگشیامزآ  یراشبآ  یتپیپ  هحفص 6)اج  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روئلف6112667 شجنس  هب  ساسح  هحفص 6)دورتکلا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نیئتورپ6112672 تست  تیک  نوخ -  تست  تیک  یزاس -  دنتسم  هحفص 6)رتفد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط6112679 صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  هحفص 6)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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