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

( یهگآ دادعت 7  " ) 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  • 5

( یهگآ دادعت 87  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 7

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

( یهگآ دادعت 232  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 75

140 1140 1 یدید     1212 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   200هکس ,990 , 000200 ,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   391رالد ,380391 تاراما380, تاراما مهرد   11مهرد 1 , 12 01 1 1 , 12 0

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   186هکس , 100 , 000186 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   278رالد ,300278 سیئوس300, سیئوس کنارف   442کنارف ,900442 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع303,400303,400رالد ناتسبرع لایر   ,109لایر 060109, 060

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , وروی000 436وروی ,530436 ژورن530, ژورن نورک   41نورک ,60041 ,600

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,506 , 00018 ,506 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ494,340494,340دنوپ نپاژ نینی   دصکی   312دصکی ,670312 ,670

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((253253))
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004013000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102342 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DLS هاگتسد کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزار  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

DLS هاگتسد کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   510,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  یتشهب -  دیهش  خ  کراصح -  جرگ -  ، 3197619751 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/10/1  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102516 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  مالعا  قبط  یلام  یاهتکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوناپوت )  ) نادیسکا یتنآ  قیرزت  متسیس  ک/1401/58  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
PNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE 1401/132/ک - 

PPM OIL IN WATER MONITOR HYDROCARBON 1401/137/ک - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاه  نامیپ  روما  هاگشیالاپ  یلصا  هزاورد  بنج  دور  دنورا  هیشاح  نادابآ   :: سردآ سردآ

06153183781 :: نفلت :: setadiran.ir ABADAN- REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DLSDLS هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

PNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE -  PPM OIL IN WATERPNEUMATICALLY ACTUATED DELUGE VALVE -  PPM OIL IN WATER لوناپوت - ) - ) لوناپوت  ) ) نادیسکا نادیسکا یتنآ   یتنآ قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
MONITOR HYDROCARBONMONITOR HYDROCARBON
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ناریا لاله  ینامرد  ییوراد و  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکیمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  زا 1401/10/12   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  رزیلرمیازگا  دنکسوتمف و  یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  عمتجم 

یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ 

لوا یرادا ط  نامتخاس  ناریا  رمحا  لاله  ینامرد  ییوراد  عمتجم  ادهشلادیس پ 25  هارراهچ  زا  دعب  یدیهان  دیهش  سراپنارهت خ  مود  هکلف  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 6328  73084000 :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم :: 1401/10/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102683 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   70/000/000 نیمضت دصرد  یلکلا 3  هیاپ  یناشنشتآ  موف  مرگولیک  هارمه 300  هب  قیرح  مالعا  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تعاس رد  بعکم  رتم  رود 12/200  رتمیلیم 960  ژویفیرتناس 460  نف  هاگتسد  دیرخ 8 

لایر نیمضت 65/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ،  وردوخ  ناریا  تکرش  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 4021 - 05133563050-9-33563501-051 :: نفلت :: www.ikkco.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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   رزیلرمیازگا   رزیلرمیازگا وو   دنکسوتمف   دنکسوتمف یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

رتمیلیم رتمیلیم   460460 ژویفیرتناس   ژویفیرتناس نفنف   هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ  - - یناشنشتآ یناشنشتآ موف   موف مرگولیک   مرگولیک   300300 هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا مالقا   مالقا عاونا   عاونا متیآ   متیآ دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع
تعاس تعاس ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم   12 /20012 /200 رود   رود   960960
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103841 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001009036000010  هب  دوخ ، ندعم  یسدنهم  هدکشناد  یروآرف  زکرم  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

لایر درایلیم و 600  تیمضت 3  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیمورا یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  دعب  مج  ماج  راولب  هیمورا   :: سردآ سردآ

31980299-044 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یروضحهرامش هعجارم  لیوحت  - لیمکت و  تفایرد و   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور 

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/10/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104602 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

RENI SHAW,ZEISS یاهدنرب اب   CMM یکدی تاعطق  متیآ  دیرخ 6  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تعاس رد  بعکم  رتم  رود 12.200  رتمیلیم 960  ژویفیرتناس 460  نف  هاگتسد  دیرخ 8  - 

تسا هصقانم  ناگدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  کی  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وردوخ ناریا  یناگرزاب  دحاو  زا  یروضح  تروص  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تعاس زا  یراک  یاهزور  رد  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  روباشین - دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ،  وردوخ  ناریا  تکرش  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم 

یلا 15  8

یلخاد 4021  05133563501 :: 05133563050 و 9 - نفلت :: ikkco.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

هاگشیامزآ هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ژویفیرتناس ژویفیرتناس نفنف   هاگتسد   هاگتسد  -  - CMMCMM  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 214 ھحفص 4 
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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   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6104604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

ناریا لاله  ینامرد  ییوراد و  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  زا 1401/10/12   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  رزیلرمیازگا  دنکسوتمف و  یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  عمتجم 

یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ 

لوا یرادا ط  نامتخاس  ناریا  رمحا  لاله  ینامرد  ییوراد  عمتجم  ادهشلادیس پ 25  هارراهچ  زا  دعب  یدیهان  دیهش  سراپنارهت خ  مود  هکلف  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 6328  73084000 :: 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

(( DeltaVDeltaV)) دنرب دنرب یاه   یاه DeviceDevice یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   رزیلرمیازگا   رزیلرمیازگا وو   دنکسوتمف   دنکسوتمف یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 214 ھحفص 5 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

esfahansteel.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب شکتسد  فیدر  دیرخ 3  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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104219 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیالسا  ct-scan 16 هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ای  یدقن  هدرپس  تروصب  لایر   4.000.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

ناتسرامیب ناتسرامیب شکتسد   شکتسد فیدر   فیدر دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 99

سیالسا سیالسا   ct-scan 16ct-scan 16 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 214 ھحفص 6 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود / لوا تبون   ) یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eogpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس  ناتسرهش  ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  تهج  هطوبرم  یکدی  مزاول  ردنلیس و  هارمهب  یسفنت  یاوه  لماک  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.590.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6102342DLS هاگتسد کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 2)هصقانم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینابیتشپ6102675 یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  رزیلرمیازگا  دنکسوتمف و  یاه  هاگتسد  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  8787   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هطوبرم هطوبرم یکدی   یکدی مزاول   مزاول وو   ردنلیس   ردنلیس هارمهب   هارمهب یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 214 ھحفص 7 
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6FR لدم قورع  بلق و  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000165 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  شپت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEQUE CORPORATION هدنزاس عجرم   mm 1 زیاس  6FR لدم قورع  بلق و  رتتاک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنلب خیرات  زکرم  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ 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 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارارح  ) روف ییایمیش  تست.ددع  500 ددلآرتولگ گنیپاوس  تست   ) یتساوخرد یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 150 بوطرم ترارحوالکوتا  یکیژولویب  تست.ددع  1500( کشخ

1101091615000346 زاین :  هرامش 
مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت.هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 FRFR لدم   لدم قورع   قورع وو   بلق   بلق رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1212

تارارح تارارح  ) ) روف روف ییایمیش   ییایمیش تست.ددع   تست.ددع 500500 ددلآرتولگ ددلآرتولگ گنیپاوس   گنیپاوس تست   تست  ) ) یتساوخرد یتساوخرد یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع
(( ددع ددع 150150 بوطرم بوطرم ترارحوالکوتا   ترارحوالکوتا یکیژولویب   یکیژولویب تست.ددع   تست.ددع 15001500 (( کشخ کشخ
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 3  اب  یموتسلک  هسیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000051 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یرمیلپ  یکشزپ  یموتسلک  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 

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

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام تخادرپ  33   تخادرپ اباب   یموتسلک   یموتسلک هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  قبط  یواگ  . نیموبلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000987 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   BLOOD GROUP REAGENT یتراجت مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یژولورس  یواگ  نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 
لایو 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط یواگ   . . یواگ نیموبلا   نیموبلا ناونع : : ناونع 1515
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 3  اب  زیاس 16  زیلاید  رتتاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000052 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 12 زیاس  CV-12122-F لدم یقورع  یبلق و  هار  تقوم 2  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

سیمراف ناریا 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  رد  هدش  تبث  یمسر  یگدنیامن  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ههام ههام تخادرپ  33   تخادرپ اباب     1616 زیاس   زیاس زیلاید   زیلاید رتتاک   رتتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام هس  طقف  تخادررپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس  / هار 16  هس  یس  یو  یس  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003044 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگیار هنومن  لاسرا  درادن  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  هس  طقف  تخادررپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس  / هار 16  هس  یس  یو  یس  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 600  دشاب /  یم  یرابجا  دیدج  دنرب  تهج 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / هام هام هسهس   طقف   طقف تخادررپ   تخادررپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم تناس   / / تناس   1616 هار   هار هسهس   یسیس   یویو   یسیس   رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1717
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  روتناک /  جیرتراکو  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003045 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DCCB-40 G لدم  mm 40 زیاس مویناتیت  نزن و  گنز  دالوف  سنج  یمومع  یحارج  دربراک  یطخ  رلپاتسا  الاک :  مان 

تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SINOLINKS
ددع 10 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  روتناک /  جیرتراکو  رلپتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقفو   طقفو طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ  / / یرورض یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم روتناک /  /  روتناک جیرتراکو   جیرتراکو رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 1818
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 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

6102449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) امد وراشف  روتاربیلاک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ 

1101092544002388 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 718 Ex 30G لدم راشف  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 718 1G لدم راشف  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE هدنزاس عجرم  لدم 725  امد  یاهرتیمسنارت  لپوکومرت و  هروک و  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
اتکی نایک  اردص  هدننک  هضرع 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) امد وراشف  روتاربیلاک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک عالطا   عالطا تهج   تهج تسا ، ، تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یاهدک   یاهدک  ) ) امد امد وراشف   وراشف روتاربیلاک   روتاربیلاک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
(( .دیئامن .دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ

1919
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  قبط   bs 800 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000986 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   TONI TECHNIK هدنزاس عجرم   TONI TECHNIK یتراجت مان  لدم 9630.003.10  یزلف  یهاگشیامزآ  یاه  هنومن  هدنرادهگن  الاک :  مان 
نیاق نامیس  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ودشاب  تسویپ  گرب  قبط 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط   bs  800bs  800 ناونع : : ناونع 2020
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ تشک  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000583 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم   ml 50 یا هشیش  لایو  لاسگرزب  نوخ  تشک  طیحم  الاک :  مان 

لایو 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لاور  قبط  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ تشک   تشک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2 12 1
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یتست دصکی   G6PD تیکو هتاردیهد  ییولیکا  کیلیسیلاسوفلوس  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000994 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نورتون ییوراد  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  نورتون  یتراجت  مان   kg 1 یکیتسالپ فرظ  دصرد  صولخ 99/9  ردوپ  دیسا  کیلیسیلاسوفلوس   5 الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   G6PD QUALITATIVE 50 TESTS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 50820116  یتست  زانژوردیهد 50  تافسف  6- زکولگ تیک  الاک :  مان 
نامز بط  زاتشیپ 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

G6PD تیک .دنوش  یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دشاب  یناریا  سنج  دنشاب .  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یتست  یتسیاب 100

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست دصکی   دصکی   G6PDG6PD  تیکو تیکو هتاردیهد   هتاردیهد ییولیکا   ییولیکا کیلیسیلاسوفلوس   کیلیسیلاسوفلوس ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 2222
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  قبط  میات  لیر  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000984 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   BIOFACT هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 4  هبعج   DQ385-40h لدم  high rox میات لیر  سکیمرتسم   PCR تیک الاک :  مان 
للملا نیب  بط  ناروآون  هدننک  هضرع 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب تسویپ  گرب  قبط  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط میات   میات لیر   لیر تیک   تیک ناونع : : ناونع 2323
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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدمودنرب هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  هدش  باختنا  هنومن  ناونع  هبدک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبطریغتم  هلاناک  8 رلپمس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلادمیا  تسا  یمازلاالاک 

1101092386000017 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

EPPENDORF هدنزاس عجرم   MULTICHANNEL PIPETTE یتراجت مان   RESEARCH لدم  µl 300-30 هلاناک ریغتم 8  مجح  یهاگشیامزآ  رلپمس  الاک :  مان 
رتسگ زیهجت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا دیئاتو  هطوبرم  سانشراک  طسوت  تامازلا  یسرربزا  سپ  الاک  هیوستدشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  کینیلک  رابنا  برد  ات  الاک  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تارارقم  قبط  ینوناق  تامازلا  هیلکدشابیم  تخادرپ  لباق  یراکزور  15 یط یمسرروتکافوالاک  لاسرازا  سپ  ، هدنرب

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدمودنرب لدمودنرب هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن ناونع   ناونع هبدک   هبدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبطریغتم   قبطریغتم هلاناک   هلاناک 88 رلپمس رلپمس ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلادمیا   یمازلادمیا تسا   تسا یمازلاالاک   یمازلاالاک
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6102483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.ههام هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.سکیدم.تسبو  .hd .اپوس دنرب  زا  طقف  .100cc تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف 

1101004543000600 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم  تس  ناریا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   ml 100 زیاس یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام 66 هیوست.تسا   هیوست.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.سکیدم.تسبو   ناریا.سکیدم.تسبو ..hdhd .اپوس .اپوس دنرب   دنرب زازا   طقف   طقف ..100100 cccc تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح IRCIRC  دکدک اباب  
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هام هس  طقف  تخادررپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس /  چنرف 20  نودلاش 12  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003043 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناروآزارف هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SUNGWON هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 50   cm 20 زیاس  double lumen یژولوروا رتتاک  الاک :  مان 

نامرد
هبعج 2 دادعت : 

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

تهج ناگیار  هنومن  لاسرا  درادن  دوجو  دقن  تخادرپ  ناکما  هام /  هس  طقف  تخادررپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس /  چنرف 20  نودلاش 12  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نوتراک  100 ربارب نوتراک  2 دادعت دشاب /  یم  یرابجا  دیدج  دنرب 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نودلاش نودلاش رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 2626
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  یتسویپ 2 کرادم  ) شوگ هریگ  - هالکریز هریگ  - یرامسوس دورتکلا ) ) لباک - زغمراون هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001102 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
WUHAN GREENTEK PTY LTD هدنزاس عجرم   GREENTEK یتراجت مان   BM-HA01-2023 لدم طسوتم  زیاس  لاسگرزب  یزغم  راون  دورتکلا  هالک  الاک :  مان 

مانوه شناد  افش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

تکرش زا  یگدنیامن  همانو  irc دکو imed زوجمددرگ هظحالم  افطل  ( گرب 2 یتسویپ کرادم  ) تاقلعتم هارمه  هبزغمراون  هالکدشاب  یم  هنومندک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 تسیمازلا هدننک  عیزوت 

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

طسوتم طسوتم زیاس   زیاس لاسگرزب   لاسگرزب یزغم   یزغم راون   راون دورتکلا   دورتکلا هالک   هالک ناونع : : ناونع 2727
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  پتسا /  ناو  طقف  یموتسرفن  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003042 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
BIOTEQUE هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PD1-0840W لدم  one step 8 F یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORPORATION
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
BIOTEQUE هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PD1-1040W لدم  one step 10 F یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORPORATION
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یرابجا  دیدج  دنرب  تهج  ناگیار  هنومن  لاسرا  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  پتسا /  ناو  طقف  یموتسرفن  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پتسا پتسا ناو   ناو طقف   طقف یموتسرفن   یموتسرفن رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 2828
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100   Zoll کوش هاگتسد  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگدنیوپ یاهروتینام  یارب  ددع  دادعت 2000  هداس  تناس  یترارح 5.5  یلور  ذغاک 

1101030642001474 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TIANJING GRAND PAPER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   90x90x200 mm زیاس  ZOLL هاگتسد دربراک  یکشزپ  ذغاک  الاک :  مان 
وکساه ناریا 

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

نارهت تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم   TELEPAPER SDN BHD هدنزاس عجرم  یرتم  یلور  هتسب   cm 5 ضرع یکشزپ   ECG جردم ذغاک  الاک :  مان 
رتم 2,000 دادعت : 

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

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هنومن  لاسرا 

تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس تناس   تناس   5.55.5 یترارح   یترارح یلور   یلور ذغاک   ذغاک - -   ZollZoll کوش   کوش هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 2929
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هناب یبویا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000188 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هردمرخ بط  اروه  تکرش  هدنزاس  عجرم  یذغاک  فافل  یمومع  فرصم   CH12 نوتالن رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 1,200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هردمرخ بط  اروه  تکرش  هدنزاس  عجرم  یذغاک  فافل  یمومع  فرصم   CH14 نوتالن رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 3,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هردمرخ بط  اروه  تکرش  هدنزاس  عجرم  یذغاک  فافل  یمومع  فرصم   CH18 نوتالن رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 180 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یذغاک یذغاک فافل   فافل یمومع   یمومع فرصم   فرصم   CH12CH12 نوتالن   نوتالن رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 3030
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  یبرس  دورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094212000287 زاین :  هرامش 

تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  یبرس  دورتکلا  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  140 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرس یبرس دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 3131
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دابآرظن ناتسرهش  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دیاب  امتح  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دم  یآ  اب  لاسگرزب  یا  هبرقع  جنس  راشف  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هام  تروص 2  هب  تخادرپ  دشاب  هدش  همیمض 

1101093614000037 زاین :  هرامش 
دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO یتراجت مان   FTC-203 لدم  bar 100 راشف لاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
رتسگ تعنص  عمج  ورتپ  هدننک 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ار  هاگتسد  دم  یآ  دیاب  امتح  هدننک  نیمات  دشابیم  رودقم  هاگتسد  دم  یآ  اب  طقف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: 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 دیاب   دیاب امتح   امتح دشابیم   دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دمدم   یآیآ   اباب   لاسگرزب   لاسگرزب یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هام   هام   22 تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب هدش   هدش همیمض   همیمض

3232
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تیالو  کینیلک  یهاگشیامزا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000098 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 200  رد   mm 100 عافترا  mm 12 رطق یراشف  شوپرد  اب  یا  هشیش  داقعنا  دض  هدام  نودب  جردم   CBC شیامزآ هلول  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش 
هتسب 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپزاب 2  هزور  الاک 7 لاسرا  تسا  یمازلا   imed هدوزفا شزرا  یهاوگ  روتکافشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط تیالو   تیالو کینیلک   کینیلک یهاگشیامزا   یهاگشیامزا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ای 50000 یددع  هتسب 50 1000 نوخ دنق  تست  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000451 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  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 1,000 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 5000050000 ایای   یددع   یددع 5050 هتسب   هتسب 10001000 نوخ نوخ دنق   دنق تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 3434
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رواگنک 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزا یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و 

ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 
1101030098000222 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 400 رادقم ( Urea(UV هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

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

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و 

ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48224351-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باسح باسح هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هدیدرگ   هدیدرگ یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تمسق   تمسق ردرد   دادعت   دادعت وو   مالقا   مالقا هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع
ههام ههام راهچ   راهچ

3535
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یپوکسارپال تسویپ ( تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000875 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

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

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یپوکسارپال یپوکسارپال تسویپ ( ( تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 3636
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع ازیالا 5  CA125 وددع ازیالا 5  ANTI -CCP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001099 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامز بط  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CA125 یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ازیالا  شور  هب  یتست  عون 96   CA تیک الاک :  مان 

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

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ازیالا   Anti-CCP تیک الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

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

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

.یحایم 09169188922و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    . . ددع ددع 55 ازیالا   ازیالا   CA125CA125 وددع وددع 55 ازیالا   ازیالا   ANTI  -CCPANTI  -CCP ناونع : : ناونع 3737
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  زروتشا  چنرف  لاسگرزب 9/5-8 پوکسورترویو  چنرف  لافطا 7/5-6 پوکسورتروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000585 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HAWK هدنزاس عجرم   HAWK یتراجت مان   Y1430B لدم  7/5x425 cm زیاس هجرد  یکشزپ 0  پوکسورتروی  هاگتسد  پوکسلت  الاک :  مان 

بط توص  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم پاستاو  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... دریگیم تروص  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  لمع  قاتا  رد  تست  زا  سپ  الاک  ییاهن  دات   ... دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. دیشاب طابترا  رد  یرهبا 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

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

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

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

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

6102761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیلیم لیتسا 316 1/5  تراک  یاج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000417 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  300 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشپ زا  یتناس  هدنرادهگن 6  هریگ  هدش ) اینوگ   ) هتشگرب هبل  رتمیتناس  کی  فرط  ره  زا  زیاس 10*10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36103280-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب پوکسورترویو   پوکسورترویو چنرف   چنرف 7/57/5 -- 66 لافطا   لافطا پوکسورتروی   پوکسورتروی ناونع : : ناونع 3838

رتمیلیم رتمیلیم   1/51/5   316316 لیتسا   لیتسا تراک   تراک یاج   یاج ناونع : : ناونع 3939
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناسهب  تکرش  HB207 لدم هخاش  یهاگشیامزآ 16 ژویفیرتناس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000058 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناسهب ناشیدنا  ون  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسهب  یتراجت  مان   HB207 لدم یهاگشیامزآ  هخاش  ژویفیرتناس 16  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  ناسهب  تکرش  HB207 لدم هخاش  یهاگشیامزآ 16 ژویفیرتناس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ 
دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  طقف  افطل 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6102775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  C3 C4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000423 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
APTEC - 

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

1401/10/15 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

هخاش هخاش 1616 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

C3 C4C3 C4 ناونع : : ناونع 4141

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   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -LOCAL INDICATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096347000596 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ویتکا رپوس  هدننک  هضرع  عجرم   Level Gauge indicator یتراجت مان   mm 2114 زیاس  BR22 GP12 لدم تاعیام  جنس  حطس  الاک :  مان 
هاگتسد 19 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روش نتولگ  ) یهاگشیامزآ مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000080 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  درونجب  لناپ  هناخراک  یتراجت  مان   48x120 cm داعبا  mm 3/5 لوتفم رطق   1KP دالوف عون   8x8 cm شم هکبش  اب  لکش   U یدالوف یروت  الاک :  مان 

درونجب نازاس  هوبنا  یراذگ  هیامرس  هدننک 
هحفص 12 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04433456864  : سامت تهج  هرامش  دشابیم  یتسویپ  لیاف  رد  تاعالطا  دشابیم  یتساوخرد  یاه  یالاک  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز متسر  سدنهم  مناخ 

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعیام تاعیام جنس   جنس حطس   حطس ناونع : : ناونع 4242

روش روش نتولگ   نتولگ )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

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

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

6102841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناسهب  تکرش  MC12 لدم هخاش  16 ژویفیرتناسورکیم هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101091173000059 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناسهب ناشیدنا  ون  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسهب  یتراجت  مان   MF20 لدم یهاگشیامزآ  ژویفیرتناسورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  ناسهب  تکرش  MC12 لدم هخاش  16 ژویفیرتناسورکیم هاگتسد  کی  دیرخ 

لیوحت زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ 
دوش هداد  تمیق  رظن  دروم  تکرش  تاصخشم و  طقف 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناسهب   ناسهب تکرش   تکرش MC12MC12 لدم لدم هخاش   هخاش 1616 ژویفیرتناسورکیم ژویفیرتناسورکیم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمانیادوروا رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000611 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتکت نامرد  نومیار  هدننک  هضرع  عجرم   BEL یتراجت مان   MBP4591 لدم لاتکر  هار  ود  کیمانیادوروا  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

اتکت نامرد  نومیار  هدننک  هضرع  عجرم   BEL یتراجت مان   MPB5261 لدم یرتموتسیس  هار  ود  کیمانیادوروا  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  تاصخشم  هیلکاب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمانیادوروا کیمانیادوروا رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 4545

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

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

6102886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  رکذ  تاحیضوت  تسویپ و  گرب  قبط  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  نویساریبلاک  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003542000024 زاین :  هرامش 

نوخ لاقتنا  یشزومآ  یا  هقطنم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرذگ راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  نینیچمه  دشابیم  ههام  ود  تحادرپ  نمض  رد  دشابیم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  ناکسا  باهذ و  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

6133633371 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نوخ  لاقتنا  - زاوها هقطنم 7  یرادرهش  بنج  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264082-061  ، 32262740-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32262760-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

6102887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140157 هرامش   - TRANSDUCER - EXTENSION CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000460 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناینب اکرآ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   WL-142K05L لدم یتعنص  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 31 دادعت : 

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

.ددرگ تقد  رادیرخ  طیارش  هب  ددرگ /  هئارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک تساوخ   تساوخ ردرد   ناونع : : ناونع 4646

یتعنص یتعنص یکیرتکلا   یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع 4747

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   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ ،  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  عیام ،  نژورتین  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000287 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاس  کیتویب  یتنآ  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  رکنات  دصرد  صولخ 99 عیام  نژورتین  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 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

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

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

6103021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000240 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HB A1C CONTROL 1AND2 یتراجت مان   ml 1 فرعم ییاوقم 2  هبعج  لدم 50659120  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نیبولگومه  تیک  الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب امازلا  روتکاف  شیپ  یاهدک IRC ,UID و  ، دمیآ یهاوگ  - دشاب لخاد  دیلوت  امازلا  - هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئارا   هئارا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ ،  ،  تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا عیام ،  ،  عیام نژورتین   نژورتین نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 4848

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نیبولگومه   نیبولگومه تیک   تیک یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

6103027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  تساوخرد /  قباطم  ههامود /  تخادرپ  یهاگشیامزآ /  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000076 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 10  هتسب  هدامآ   EMB agar تشک طیحم  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  تساوخرد /  قباطم  ههامود /  تخادرپ  یهاگشیامزآ /  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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6103037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسگنرال هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000589 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نامرد نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   NO.01 زیاس دک 01-102-02  یکشزپ  ربیاف  شاتنیکم  پوکسگنرال  هغیت  الاک :  مان 

نامیترآ
ددع 15 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طابترا رد  پاستاو   ... یرهبا 09157139881 سدنهم  یاقا  اب  لاوس  هنوگره  تهج   .. تسا تدمدنلب  تخادرپ   .. تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب

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

هدامآ هدامآ   EMB agarEMB agar  تشک تشک طیحم   طیحم یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5050

پوکسگنرال پوکسگنرال هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

6103044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  ههامود / تخادرپ  پوکسورکیم /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000077 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALCON هدنزاس عجرم  لدم 8065753150  یکشزپ  مشچ  پوکسورکیم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  ههامود / تخادرپ  پوکسورکیم /   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6103051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع یتناس 3500 نویزوفنا 150 پمپ  طبار  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا   - الاک تلاصا  بسچرب 

1101091684001242 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  رگنامرد  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   mm 150 زیاس یکشزپ  نشنتسکا  هلول  الاک :  مان 
ددع 3,500 دادعت : 

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

 - الاک تلاصا  بسچرب   uidوirc دک یارادو  دمیآ  تیاس  تبث  لخاد - دیلوت  - ددع یتناس 3500 نویزوفنا 150 پمپ  طبار  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا سامت  نفلتاب  شورف  هدنیامن  یفرعمو  الاک  دنرب  مالعاو  روتکاف  هشیپ  یراذگراب   - زور هس  تدمرد  هنومن  لاسرا 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیم پوکسورکیم ناونع : : ناونع 5252

یکشزپ یکشزپ نشنتسکا   نشنتسکا هلول   هلول ناونع : : ناونع 5353
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک 20 35*10 شید یرتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000287 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   CORNING هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 100   Plate septa 384 well لدم یهاگشیامزآ  تیلپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.الاک  تلاصا  بسچربو  IRC دک .spl ای corning دنربای نولکاف  نتراک  20 35*10 شید یرتپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.ههام 3 هیوست.هدنشورف

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتراک نتراک 2020   3535 ** 1010 شید شید یرتپ   یرتپ ناونع : : ناونع 5454
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد راشف و  رگال  راشف ، روتاربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001397 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 718 1G لدم راشف  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  .دوش  هیارا  گولاتاک  ینف و  کرادم  کی  متیا  تهج  .دنشاب  یم  یلیمکت  تاحیضوت  تسویپ و  کرادم  ینف  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسا  یمازلا  یضاقتم 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد وو   راشف   راشف رگال   رگال راشف ، ، راشف روتاربیلاک   روتاربیلاک ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 214 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3lj7mnpfebj2q?user=73474&ntc=6103070
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103070?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

6103088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هاگشیامزا  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000555 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BIOSYSTEMS هدنزاس عجرم   ml 500 یلایو ییاوقم 2  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یمیشویب   color هروا نژورتین  تیک  الاک :  مان 

دمراف ایرآ  یناگرزاب  یدیلوت 
هتسب 1 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
هلاسکی تخادرپ  دشاب - یم  یناتسا  لخاد  یاه  هدننک  دیلوت  لخاد و  دیلوت  اب  تیولوا  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

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

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

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

6103089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  ههامود /  تخادرپ  یهاگشیامزآ /  رتناک  رلور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000078 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

حالفون اضردمحم  اضرمالغ و  هدننک  هضرع  عجرم  شوواک  یتراجت  مان   R-101D لدم لاتیجید  یهاگشیامزآ  رتناک  ینلک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  ههامود /  تخادرپ  یهاگشیامزآ /  رتناک  رلور و   :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هاگشیامزا   هاگشیامزا یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5656

تسا تسا یمازلا   یمازلا دمیآ   دمیآ هیدات   هیدات وو   روتکافشیپ   روتکافشیپ هئارا   هئارا ههامود /  /  ههامود تخادرپ   تخادرپ یهاگشیامزآ /  /  یهاگشیامزآ رتناک   رتناک وو   رلور   رلور ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

6103092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 28G زیاس رپ  یلومعم 4 لیرتسا  نوخ  دنق  تسنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ای 40000 یددع  نتراک 10000 دادعت 4

1101030733000452 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 10000   G 28 زیاس رپ  یلومعم 4  لیرتسا  نوخ  دنق  تست  تسنال  الاک :  مان 
نتراک 4 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع 4000040000 ایای   یددع   یددع 1000010000 نتراک   نتراک دادعت  44 دادعت   2828 GG زیاس   زیاس رپرپ   44 یلومعم   یلومعم لیرتسا   لیرتسا نوخ   نوخ دنق   دنق تسنال   تسنال ناونع : : ناونع 5858

رنف رنف نودب   نودب راد   راد فاک   فاک   44 هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 5959
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هداز دیهش  رتکد  ناتسرامیب  برد  لیوحتزا  سپ  ههام  4 تخادرپ هوحن  دشاب  رنف  نودب  راد  فاک   4 هشارت هلول.هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف 09166720040 دهع  هب  لمح  هیارک 

1101091407000124 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بط حارج  رتسگ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  نتراک 100  زیاس 5  یکشزپ  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دیلوت هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 10  نتراک 10   mm 7/5 زیاس یسفنت  هدش  نورتس  راد  فاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ 
نتراک 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یکشزپ دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 10  نتراک 10   mm 8 زیاس یسفنت  هدش  نورتس  راد  فاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

دیرو
نتراک 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دیلوت هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 20  نتراک 10   mm 4/5 زیاس یسفنت  هدش  نورتس  راد  فاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 10  نتراک 10   mm 4 زیاس یسفنت  هدش  نورتس  رادرنف  راد و  فاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ  دیلوت 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دیلوت هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  هبعج 10  نتراک 10   mm 5/5 زیاس یسفنت  هدش  نورتس  راد  فاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

دیرو یکشزپ 
نتراک 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  یمشچود  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001106 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ نونف  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   CX41 لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  قبط  یمشچود  پوکسورکیم   :: 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

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب   TVT شم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000998 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیرلگ کباب  هدننک  هضرع  عجرم   SURGIMESH PROLAPSE یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  نامیاز  نانز و  یحارج  شم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  .تسا  یمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگرابو  دنرب  مالعا  .دنشابدم  یا  تبثاه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  ربتعم  یاه  تکرش  طقف  .دنیامن  تمیق  مالعا  ار  دوخ  دوجوم  دنرب  یتسیاب  ناگدنشورفو 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یمشچود   یمشچود پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 6060

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) دات دات طرش   طرش هبهب     TVTTVT شمشم   ناونع : : ناونع 6161
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تیالو  کینیلک  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000099 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا  یفیک )  لرتنک   ) IMED0 هیارا

هدننک تکرش  دوخ  هدهعرب  باهذو  بایا  هنیزه 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط تیالو   تیالو کینیلک   کینیلک یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 6262

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 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

6103245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  یتساوخرد  هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا.ددع  رزیالوبن 1  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001104 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MAQUET یتراجت مان   servo-i لدم کینوسارتلوا  عون  رزیالوبن  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارشزا  عالطا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یحایم 09169188922 و 061344142 دیرخ  سانشراک 

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

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  رتشیب  تاحیضوت   HACH یناپمک  DR6000 لدم  UV/Vis رتموتفورتکپسا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000026 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   DR6000 لدم شفنبارف  یئرم و  یزیمور  رتموتفورتکپسا  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههام  تروصب 1  تخادرپ  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  هب  رتشیب  تاحیضوت  دوب و 

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم اهتسویپ   اهتسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکزا.ددع   دکزا.ددع   11 رزیالوبن   رزیالوبن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   رتشیب   رتشیب تاحیضوت   تاحیضوت   HACHHACH  یناپمک یناپمک   DR6000DR6000 لدم   لدم   UV/VisUV/Vis رتموتفورتکپسا   رتموتفورتکپسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هظحالم  تسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  - یهاگشیامزآ هجرد  37 روتابوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001105 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  بط  یتراجت  مان   IT 20 لدم  Lit 20 تیفرظ یهاگشیامزآ  روتابوکنا  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هظحالم  تسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  - یهاگشیامزآ هجرد  37 روتابوکنا  :: 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ هجرد   هجرد 3737 روتابوکنا روتابوکنا ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 50) نیتم رتوک  تیلپ  طبار  (- ددع ERBE(50 رتوک تیلپ  طبار  -ERBE هاگتسد رالوپ  یاب  رتوک  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000407 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   BISSINGER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 80100037   m 3 زیاس یپوکساراپال  رالوپیاب  لباک  الاک :  مان 

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

سراپ نانیشنردص  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نانیشنردص  عولط  هدنزاس  عجرم  لدم 100-80-253  رتوکورتکلا  تیلپ  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ERBEERBE  رتوک رتوک تیلپ   تیلپ طبار   طبار -- ERBEERBE  هاگتسد هاگتسد رالوپ   رالوپ یاب   یاب رتوک   رتوک میس   میس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنل یادهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000686 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
APTEC DIAGNOTIC یتراجت مان   ml 1 رادقم یفرظ  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   low لرتنک ورکیم  نیموبلآ  فرعم  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم   NV
ددع 1 دادعت : 

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

هدنریگ لیوحت  سانشراک  هیرظن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانجا یاضقنا  خیرات 

IMED تسیل قبط  تمیق 
هطوبرم دک  ناریا 

(. دش دهاوخن  یسررب  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  تکرش  ) دوش همیمض  روتکاف  امتح 

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6103309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   lowlow لرتنک   لرتنک ورکیم   ورکیم نیموبلآ   نیموبلآ فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 6767

یکشزپ یکشزپ یژولورا   یژولورا یلوف   یلوف تستس   ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000291 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان   G4EC لدم یکشزپ  یژولورا  یلوف  تس  الاک :  مان 

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

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  رخاف  تعنص  راپسب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  بط  املح  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   G25 یکشزپ فرصم  رابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

رخاف تعنص  راپسب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 20  یکشزپ  دربراک  زیاس 12  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 

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

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 8   ml 5 مجح اب  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 14   ml 30 مجح اب  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نایناریا شیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   KYOLING یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس 7/5  یسفنت  یشوهیب و  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

نایناریا شیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   KYOLING یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس 8  یسفنت  یشوهیب و  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

ددع ساسا  رب  یمالعا  یاه  دادعت  .تسا  یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  تسویپ  لودج  یاه  متیآ  قبط  هدش  کیکفت  زیر و  تروص  هب  روتکاف و  شیپ  بلاق  رد  طقف  یداهنشیپ  یاه  تمیق.دشاب  یم 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالمافطل  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یرام  نب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001107 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  بط  یتراجت  مان   WB12 لدم کیتاتسومرت  یرام  نب  مامح  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالمافطل  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یرام  نب   :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154142 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ مزاول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/13 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرام یرام نبنب   ناونع : : ناونع 6969

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000081 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رهم  مارس  تعنص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Lit 110 تیفرظ  FBE100-1100 لدم یتعنص  الاب  زا  رد  یکیرتکلا  هروک  الاک :  مان 

زربلا رهم  مارس 
ددع 107 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز متسر  سدنهم  مناخ   04433456864  : سامت تهج  هرامش  هدش -  یراذگراب  لیاف  رد  تاعالطا  دشابیم -  یتساوخرد  یالاک  هباشم  دکداریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

142073 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142073 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپملک رتم  یتلوم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاشیامزآ یهاشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7171

یپملک یپملک رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 7272
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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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  یاه  هزادنا  تاصخشم و  قبط  تنملا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002917 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ELITECH هدنزاس عجرم  ارتکلس  یمیشویب  رزیالانآ  هاگتسد  دربراک  یکیمارس  تنملا  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف لوئسم  دات  زا  سپ  یرایتعا و  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09172173857 اب  رتشیب  عالطا  تهج  ناتسرامیب 

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

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

6103388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

80x120x220 cm زیاس یهاگشیامزآ  ییایمیش  دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000500 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP300801 لدم  80x120x220 cm زیاس یهاگشیامزآ  ییایمیش  دوه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  داتس  هناماس  قبط  تخادرپ  دنیارف  هدننک - نیمات  اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزهدشاب  تساوخرد  قباطم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.38804013 .دامن لصاح  سامت  هرامش  اب  زاین  تروص  رد.دشاب  یم  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و 

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

38804013-051  ، 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

ارتکلس ارتکلس یمیشویب   یمیشویب رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک یکیمارس   یکیمارس تنملا   تنملا ناونع : : ناونع 7373

8080 x120x220  cmx120x220  cm  زیاس زیاس یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ ییایمیش   ییایمیش دوه   دوه ناونع : : ناونع 7474
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامزلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف  ) mm 38 لوط یفارگویمورتکلا  هاگتسد  ینزوس  دورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000292 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک  g 26 رطق  mm 38 لوط رهم  ایراس  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ایراس  یتراجت  مان   CONCENTRIC لدم یفارگویمورتکلا  هاگتسد  ینزوس  دورتکلا  الاک :  مان 

MEN102638
ددع 900 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ و طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  ......تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ 

1101009033000471 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ سیفن  ویل  هدننک  هضرع  عجرم   AC150B2 لدم زاف  هس  یندچ  زویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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 تامزلا   تامزلا قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف ))   mmmm  3838 لوط   لوط یفارگویمورتکلا   یفارگویمورتکلا هاگتسد   هاگتسد ینزوس   ینزوس دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 7575

وو دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش افطل   افطل وو   دشاب   دشاب یمیم   یموب   یموب تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا ( . ( . تسه تسه هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ......تاحیضوت   ......تاحیضوت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تخادرپ   تخادرپ

7676
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یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 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

6103455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SEBIA یتراجت مان   AUTO ANALYSER CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایناریا امزآ  روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم 

1101093650000005 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 

روآ درف  هدننک  هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان   AUTO ANALYSER CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
نایناریا امزآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان   AUTO ANALYSER CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123387795 هدازراجح یاقآ  یگنهامه  تهج  نایناریا  امزآ  روآ  درف 

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

عجرم عجرم   SEBIASEBIA  یتراجت یتراجت مان   مان   AUTO ANALYSER CAPILLARYS 2  FLEX PIERCINGAUTO ANALYSER CAPILLARYS 2  FLEX PIERCING لدم   لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ زروفورتکلا   زروفورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
نایناریا نایناریا امزآ   امزآ روآ   روآ درف   درف هدننک   هدننک هضرع   هضرع

7777
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درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 8 لوط  F 5/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  هس  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000394 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 8 لوط  F 5/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  هس  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 4  دمیا -  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264834-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134479 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008033 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادنزرفاب هدنزاس  عجرم  نادنزرفاب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   FN65 لدم ینلیپورپ  یلپ  سنج   cm 5/6 تیفرظ یکیتسالپ  یهاگشیامزآ  فیق  الاک :  مان 

نادنزرفاب هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

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

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134479 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 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

ARROWARROW  یتراجت یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 یقلط   یقلط هتسب   هتسب   cmcm  88 لوط   لوط   FF   5/55/5 زیاس   زیاس قورع   قورع وو   بلق   بلق دربراک   دربراک هار   هار هسهس   رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 7878

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7979
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ءادهشلادیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسیدم گنوسماس  WS80 لدم یفارگونوس  هاگتسد  سکوناک  بورپ  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  هکنیا  حیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094099000023 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  کهز  ناتسرهش  ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نیوکت  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG MEDISON یتراجت مان   EKO7-EXP لدم یفارگونوس  هاگتسد   PB-AKP3-8CA لدم هعطق  بورپ  الاک :  مان 

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

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

دروم هدش  هداد  تاصخشم  ًانمض   ، نوسیدم گنوسماس  WS80 لدم یفارگونوس  هاگتسد  سکوناک  بورپ  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ناتسرامیب یکشزپ  تازیهجت  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ  ، ددرگیم لاطبا  مالعتسا  تروصنیا  ریغرد  دشابیم و  دات 

9871713111 یتسپ :  دک  یتعنص ،  کرهش  بنج  نمهب  نابایخ 22  کهز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32612212-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32612212-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگونوس یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد   PB-AKP3-8CAPB-AKP3-8CA  لدم لدم هعطق   هعطق بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 8080
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبطروتالیزیا  تاعطق 

1101004013000247 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   GRANT هدنزاس عجرم   ES20 لدم روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 
هاگتسد 126 دادعت : 

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

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتابوکنا روتابوکنا رکیش   رکیش ناونع : : ناونع 8181
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

6103683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  نآ  ییاراکو  هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . 1 ددع  NST گنیرروتینام لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001109 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   EDAN INSTRUMENTS یتراجت مان   F15 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

09169188922 و06134434142  : دیرخ سانشراک 

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

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط نآنآ   ییاراکو   ییاراکو هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    . . 11 ددع ددع   NSTNST گنیرروتینام   گنیرروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 8282
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ناهفصا نارمچ  دیهش  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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندومن صخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئرا   - دشابیم هباشم  دکناریا  -- وکیدم -- سکمیروس -- کت نیکسا  دنرب  طقف  دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسرد  دنرب  عون 

1101092789000253 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICO یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 1  هتسب   MLGLT-03 لدم یفارگویدراکورتکلا  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 
ددع 1,000,000 دادعت : 

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

تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  هئارا  --- ههام تخادرپ 6  --- هدننک نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عون عون ندومن   ندومن صخشم   صخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئرا   هئرا  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ---- وکیدم وکیدم ---- سکمیروس سکمیروس ---- کتکت نیکسا   نیکسا دنرب   دنرب طقف   طقف دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماسرد   هناماسرد دنرب   دنرب

8383
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افش 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس  والک 10  وتا  لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

لور شجنس  دحاو 
09188840358 یجرف : 

1101094152000232 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   SDP یتراجت مان  یگرب  ییاوقم 200  هبعج   BA60100 لدم  60x100 mm زیاس والکوتا  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

والکوتا والکوتا لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 8484
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سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط کینیلک  یلپ  هاگشیامزآ  تهج  رزیالانا  وتا  هاگتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000013 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
روشک  RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO.LTD هدنزاس عجرم   chemray-420 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادح ISE نودب تعاس  رد  هاگتسد  تست  دادعت  دننام  رگید  تاحیضوت  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسویپ  لیاف  قبط  رظن  دروم  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یبوقعی 09137088265  یاقا  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج  دشاب  تعاس  رد  تست  450

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج رزیالانآ   رزیالانآ وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8585
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000707 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاف تخادرپ.دشاب  یم  لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه  - 

.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب و ....  ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تخادرپ  تهج  روتکاف  رد  مالقا   IRC دک جرد.دشاب  یم  وراد  اذغ و  تنواعم  اب  روتکاف  تخادرپ.دشاب 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط یناقلاط   یناقلاط ناتسرامیب   ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم ینتشاک   ینتشاک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8686
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6F-7CM (1000 لایدار تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000165 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکافشیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکافشیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6103932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا لاسگرزب  رادریش  راردا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000411 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 2000 هسیک اب  راردا  شجنس  فرظ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 66 F-7CM F-7CM ( 1000( 1000 لایدار   لایدار تیش   تیش ناونع : : ناونع 8787

لیرتسا لیرتسا لاسگرزب   لاسگرزب رادریش   رادریش راردا   راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 8888
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یتست   200 یمیشویب روزیلانآوتا  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101005897000068 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روشک  RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO.LTD هدنزاس عجرم   Chemray 380 لدم رزیالانآوتا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
نایناریا متسیس  لآ  هدیا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: 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 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

6103936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  تاصخشم  قبط  ( یژولوتامهرسکیم ) یکطلغ یراتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001111 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
امزآ ملن  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم   DLAB یتراجت مان   MX-RL Series لدم یهاگشیامزآ  روتاتور  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  تاصخشم  قبط  ( یژولوتامهرسکیم ) یکطلغ یراتور   :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتست   یتست   200200 یمیشویب یمیشویب روزیلانآوتا   روزیلانآوتا هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 8989

(( یژولوتامهرسکیم یژولوتامهرسکیم )) یکطلغ یکطلغ یراتور   یراتور ناونع : : ناونع 9090
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یپوگسوراپال  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000187 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
نایور نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   Dufner Instrumente GmbH هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب   mm 10 زیاس یپوکسوراپال  ریگ  نزوس  الاک :  مان 

دک 05-20818 رصع 
ددع 1 دادعت : 

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

ییوراد رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب .  نادمه  ناتسا  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  تمیق  وزاجم  هدنیامن  دمیآ و  تیاس  رد  مالقا  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  رداص و  روتکاف  شیپ  دشاب  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم  دشابیم .  ههام  رابتعا 4  نیمات  تروص  رد  هیوست  دشابیم . 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوگسوراپال یپوگسوراپال رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 9191
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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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  یدومع  یرتیل  50 والکوتا هجوت  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم تدوع  بویعم  سنج  ههامود  هیوست 

1101093617000275 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامز بط  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  شواک  یتراجت  مان   AV25 لدم  Lit 25 تیفرظ  N سالک یدومع  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگدمیا  روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  یدومع  یرتیل  50 والکوتا هجوت  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم تدوع  بویعم  سنج 

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

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع لمح   لمح هنیزه   هنیزه ربتعم   ربتعم یتناراگدمیا   یتناراگدمیا روتکاف   روتکاف تاموزلم   تاموزلم هیلک   هیلک ندوباراد   ندوباراد یدومع   یدومع یرتیل   یرتیل 5050 والکوتا والکوتا هجوت   هجوت هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم تدوع   تدوع بویعم   بویعم سنج   سنج ههامود   ههامود هیوست   هیوست
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افش 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  10000  ) سالک 6 تست  ددع - )  10000  ) سالک 4 تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

09188840358 یجرف : 
1101094152000233 زاین :  هرامش 

زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپ شاداپ  جروت  هدننک  هضرع  عجرم   CHARON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا تست   تست راون   راون ناونع : : ناونع 9393
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم 09166720040 هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  هنیزه  ههام   5 تخادرپ هوحن  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000127 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 10,000 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   IRANSET یتراجت مان   Pardic لدم یکشزپ  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 
تس 3,000 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  یس  را  یا  دک  اب  هارمه  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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

6104019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ  تاصخشم  قبط  نامیدس  ESR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001113 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط امرف  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR CHEMICALS یتراجت مان   LENA لدم یهاگشیامزآ  نامیدس  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  تاصخشم  قبط  نامیدس  ESR :: 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

یکشزپ یکشزپ نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   مرس -  -  مرس تستس   ناونع : : ناونع 9494

دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نامیدس   نامیدس ESRESR ناونع : : ناونع 9595
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6104090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  والکوتا ) لیرتساذغاک  ) یکشزپ یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  تسا ) هدش  هدافتسا 

1101005939000080 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایاد هدننک  هضرع  عجرم   PMS STERILIZATION TYVEK REEL یتراجت مان   cm 15 ضرع  m 70 لوط یلور  هتسب   Tyvek لدم لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 
بط

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

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.دشاب  یلخاددیلوتالاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  والکوتا  لیرتساذغاک  مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیباتالاک 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا )) .رتشوش .رتشوش ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط والکوتا ) ) والکوتا لیرتساذغاک   لیرتساذغاک )) یکشزپ یکشزپ یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت الاک   الاک تسا ) ) تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا
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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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6104115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کلیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000797 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کلیس - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 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

کلیس کلیس ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6104691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ).  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134412 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008043 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسلگنا   ABBOTT هدنزاس عجرم   KLACID یتراجت مان   ml 100 یرطب ییاوقم 1  هبعج   mg\5 ml 250 زد نویسناپسوس  نیسیامورتیرالک  الاک :  مان 

دوبهب ناهج  یهاگشیامزآ  مزاول  ییوراد  یناتسرامیب  تازیهجت  هدننک  هضرع 
یرطب 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   58x58 cm زیاس  MN620 لدم یهاگشیامزآ  یفاص  ذغاک  الاک :  مان 

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

دیما تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WHATMAN یتراجت مان  یددع  نتراک 2000   58x58 cm زیاس  GRADE CF12 لدم یهاگشیامزآ  یفاص  ذغاک  الاک :  مان 
نایناریا

نتراک 500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   WHAT MAN یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   58x58 cm زیاس  CF12 لدم یهاگشیامزآ  یفاص  ذغاک  الاک :  مان 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ 
هبعج 20,000 دادعت : 

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

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ).  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134412 (  یاضاقت  یهاگشیامزآ -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  232232   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

mg\5 mlmg\5 ml   250250 زدزد   نویسناپسوس   نویسناپسوس نیسیامورتیرالک   نیسیامورتیرالک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9898
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هوکربا ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ههام  تخادرپ 5  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  افش - رهوگ  دنرب   cm 28 لوط اب   * Fr 4/8 زیاس زاب  رس  کی  یج  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب

1101091661000094 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم ههام   ههام   55 تخادرپ   تخادرپ ددرگ - - ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افش - - افش رهوگ   رهوگ دنرب   دنرب   cmcm  2828 لوط   لوط اباب    *  * FrFr  4/84/8 زیاس زیاس زاب   زاب رسرس   کیکی   یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
-- دشاب دشاب

9999
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یددع هتسب 50   2) ددع دادعت 100  هب  تیش  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یددع هتسب 10   10  ) ددع دادعت 100  هب  یموتسلک  هسیک 

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101010100000573 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 30  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   COLOPLAST یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  دک 022200  یموتسلک  یموتسا  هسیک  الاک :  مان 
هبعج 100 دادعت : 

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

.هام هیسن 6  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ربتعم  IRC دک روتکاف و  شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یددع ) ) یددع   1010 هتسب   هتسب   1010  ) ) ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب   یموتسلک   یموتسلک هسیک   هسیک یددع ) ) یددع   5050 هتسب   هتسب   22 )) ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب   تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

100100
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلاروتکافشیپو دمیا  یراذگراب  هباشمدک  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000570 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TANUS OPTIMA لدم ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6102364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  ( . DVT پمپ  ) رشرپ یفارگوتامونپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001098 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایناریا ینامرد  نژیسکا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   IDA-4P /1250V لدم یکشزپ  نژویفنیا  پمپ  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحایم 09169188922 و06134434142 دیرخ  سانشراک  .دوش  هعجارم  اهتسویپ  هب  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: 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

تسیمازلاروتکافشیپو تسیمازلاروتکافشیپو دمیا   دمیا یراذگراب   یراذگراب هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 10 110 1

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   ( . ( . DVTDVT پمپ   پمپ  ) ) رشرپ رشرپ یفارگوتامونپ   یفارگوتامونپ ناونع : : ناونع 102102
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

134133 تساوخرد نارولفوزیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000499 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   100100 زدزد   لولحم   لولحم نارولفوزیا   نارولفوزیا ناونع : : ناونع 103103
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) ددع زیاسره 30  زا  یناریا  هرمن 20و22و24  هار  هس  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم 

1101005934000995 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  هتسب 1  زیاس 20  یژولورا  هار  یلوف 3  دنوس  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  هتسب 1  زیاس 22  یژولورا  هار  یلوف 3  دنوس  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکاوس  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  هتسب 1  زیاس 24  یژولورا  هار  یلوف 3  دنوس  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

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

یمسر ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دشاب  یناریا  سنج  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس 

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

دات دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) ددع ددع   3030 زیاسره   زیاسره زازا   یناریا   یناریا وو2424   2222 وو 2020 هرمن   هرمن هار   هار هسهس   یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم

104104
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نانمس ینامردراک  یزومآ و  هفرح  هاگودرا   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل  وراد .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004119000025 زاین :  هرامش 

ینامردراک یزومآ و  هفرح  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 
نیئدک نفونیماتسا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   mg+10 mg 300 زد صرق  نیئدک  نفونیماتسا  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهوراد انمض  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  رد  نادنز  نیا  یتساوخرد  دراوم  الاک و  هدوب و  ناگدننک  نیمات  تمیق  هئارا  یارب  افرص  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یناریا  اموزل  بسانتم و  فرصم  خیرات  یاراد  هدوب و  نامرد  تشادهب و  درادناتسا  یاراد  دیاب 

3534136311 یتسپ :  دک  هنغافا ،  هاگودرا  بنج  هنغافا  هاگودرا  هداج  یماظن  هداج  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33652004-023  ، 33452004-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33653768-023 :: 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

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

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

6102397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توبثو روهظ  یورادو  یژولویدار  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000857 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشزپ رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HOPE هدنزاس عجرم   Micro-Max لدم یکشزپ  یژولویدار  ملیف  توبث  روهظ و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  کرادم   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام -  تخادرپ 7  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تسیل   تسیل وراد .  .  وراد ناونع : : ناونع 105105

توبثو توبثو روهظ   روهظ یورادو   یورادو یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 106106
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  ups 42 یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  لاس  کی  لقادح  یاراد  تعاس  رپمآ  تلو 9  12

دشاب یم  هباشم  دک 
1101030292000988 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس کیکی   لقادح   لقادح یاراد   یاراد تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ تلو  99 تلو   1212 ددع   ددع   ups  ups  4242 یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 107107

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 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

6102413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000311 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم دنلب 

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

یبآ یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 108108

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

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

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

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

6102415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 5 یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  تروپ  ددع  زیاس 10 و 40  فرصم  رابکی  یپوکسوراپال  تروپ  ددع   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000368 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
OPTCLA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1  لدم 01865-121   mm 5 زیاس یکیتسالپ  سنج  یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  یکشزپ  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL
ددع 40 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
لزید نارتسگ  رهپس  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TK MEDICAL یتراجت مان   T10-100-A -10T دک  mm 10 زیاس یپوکسوراپال  یحارج  راکورت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

لمح هنیزه  ددرگ و  لاسرا  هنومن  وزیا  هیدیئات  تهج  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  دشاب  یم  هدنشورف  تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  ات 

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

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 زیاس   زیاس یپوکسوراپال   یپوکسوراپال فرصم   فرصم رابکی   رابکی تروپ   تروپ ددع   ددع   4040 وو     1010 زیاس   زیاس فرصم   فرصم رابکی   رابکی یپوکسوراپال   یپوکسوراپال تروپ   تروپ ددع   ددع   4040 ناونع : : ناونع 109109

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 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

6102418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000312 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 24 زیاس درز  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم دنلب 

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

درز درز تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

6102419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  یشرب 100 -  یطخ  جیرتراک  لدنه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002915 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
GOLDEN STAPLER SURGICAL هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   LCAR100B لدم یحارج  رلپاتسا  یشرب  یطخ  جیرتراک  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD
ددع 96 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
GOLDEN STAPLER هدنزاس عجرم   GOLDENSTAPLER یتراجت مان   LCA100B لدم یحارج  رلپاتسا  جیرتراک  هارمه  هب  یشرب  یطخ  هتسد  تس  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SURGICAL CO.LTD
تس 2 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  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  -  - 100100 یشرب   یشرب یطخ   یطخ جیرتراک   جیرتراک وو   لدنه   لدنه ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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 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

6102426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتروص تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000313 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

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

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضقنا خیرات  ، ههام تخادرپ 5-3  ، تسا یمازلا  هنومن  لاسرا  دک IRC و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رثکادح 7  لیوحت.ددرگیم  تدوع  الاک  شخب  وراد و  اذغ و  هرادا  دات  مدع  تروص  رد  ، دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، تدم دنلب 

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

یتروص یتروص تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 1121 12
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6102432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.ههام هیوست 6  نامز.تسا  دانتسا  لباق  ریغو  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یتنزرب  سنج.طسوتم  زیاس  یفیک  گبماج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

1101004543000602 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سراپ  دم  ارفا  یتراجت  مان   Amp-K-005 لدم  18x34x46 cm زیاس یتنزرب  سنج  لماک  تازیهجت  اب  یلورت  سناژروا  ءایحا و  فیک  الاک :  مان 
سراپ دم  ارفا 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنزرب  سنج.طسوتم  زیاس  یفیک  گبماج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09200533484 هرامش.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست 6  نامز.تسا  دانتسا  لباق  ریغو  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ.ههام شیپ.ههام   66 هیوست   هیوست نامز.تسا   نامز.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغو   ریغو هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتنزرب   یتنزرب سنج.طسوتم   سنج.طسوتم زیاس   زیاس یفیک   یفیک گبماج   گبماج ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف

1 13113
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  یراذگراب  هباشمدک -  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000566 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TANUS OPTIMA لدم ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلاروتکافشیپ تسیمازلاروتکافشیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب هباشمدک -  -  هباشمدک ناریا   ناریا ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1141 14
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  ریرحت 25  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000095 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مان گنر  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   CANCO هدنزاس عجرم   CANCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 50  هتسب  یبآ  گنر   new stick راکدوخ الاک :  مان 

نایک گنرهب 
هتسب 2,000 دادعت : 

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

هتعاس  24 یروف لاسرا  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  تروص 2  هب  تخادرپ  دوش و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق   2525 ریرحت   ریرحت مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 115115
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس 40*40 هرمن 20  لیرتسا 16ال  ریغ  هداس  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییولیک مین  هتسب  دادعت 6000

1101030733000450 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم نایسراپ  بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یلماش  یتراجت  مان   kg 0/5 ینولیان هتسب   40x40 cm داعبا هرمن 20  خن  اب  هیال  هدزناش  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
نایسراپ بط  ناسحا  هدنزاس 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک مین   مین هتسب   هتسب 60006000 دادعت   دادعت   4040 ** 4040 تناس   تناس   2020 هرمن   هرمن الال   1616 لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ هداس   هداس نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 1161 16
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا لمع  قاتاداتدروم  نیدامراف  کرام  نلاگ  یرتیل 360 کیدصرد  یداتبو 10 نلاگ  یس 360 یس   250 دصرد نیداتب 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه 

1101005920000493 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   ml 250 یطوق یدنب  هتسب  عون  دصرد  زد 10 عیام  لکش  نیداتب  نیادویآ  نودیووپ  الاک :  مان 
میرم رصنع 

یطوق 720 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسچربدشاب هتشاد  شورفزوجمودمیا  تبث  تکرشددع  360 دادعت هب  یرتیل  کیدصرد  نیداتبو 10 360 دادعت هب  یس  یس  250 دصرد نیداتب 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشمدک  ناریادشاب  یم  الاک  لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزهدشاب  هتشاد  UIDوIRC

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه تسا   تسا لمع   لمع قاتاداتدروم   قاتاداتدروم نیدامراف   نیدامراف کرام   کرام نلاگ   نلاگ 360360 یرتیل   یرتیل کیدصرد   کیدصرد 1010 یداتبو   یداتبو نلاگ   نلاگ 360360 یسیس   یسیس     250250 دصرد دصرد 1010 نیداتب   نیداتب ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورفاب   هدنشورفاب ناتسرامیبات   ناتسرامیبات لمح   لمح

117117
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یزیمور  رتمیسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000412 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ بط  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ABADIS یتراجت مان   ABADIS907 لدم یکشزپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشابیم تسویپ  لیافرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزیمور   یزیمور رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 118118
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 15000   cbc فرظ  / ددع دادعت 12000  راد  لژ  یمیشویب  فرظ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 9600   pt.ptt فرظ  / ددع دادعت 5000   u/a.u/c فرظ

 / ددع یهاگتسد 9600   esr فرظ
1101030094000901 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ml 16 تیفرظ هیربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  فرظ  یکیتسالپ  سنج  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   2 تنمپولود کپ  یس  فرظ  الاک :  مان 

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

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

تروص رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6  ددع -  دادعت 5000  فرصم 100*12  رابکی  فرظ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع 

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

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

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادعت دادعت   pt.pttpt.ptt فرظ   فرظ  / / ددع ددع   50005000 دادعت   دادعت   u/a.u/cu/a.u/c فرظ   فرظ ددع   ددع   1500015000 دادعت   دادعت   cbccbc فرظ   فرظ  / / ددع ددع   12 00012000 دادعت   دادعت راد   راد لژلژ   یمیشویب   یمیشویب فرظ   فرظ ناونع : : ناونع
 / / ددع ددع   96009600 یهاگتسد   یهاگتسد   esresr  فرظ فرظ ددع   ددع   96009600

1 191 19

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

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

زا 214 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dxtgqpake7ryw?user=73474&ntc=6102447
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102447?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 3  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  هار 20و22  / هسد  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ناگیار  هنومن  لاسرا  هب  طونم 
1101094897003046 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 20  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

نیون
هبعج 15 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  زیاس 22   ml 30 مجح اب  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هب  طونم  دیدج  دنرب  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  طقف 3  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  هار 20و22  / هسد  یلوف  دنوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب ددع و30  لک 300  رد  هتسب  ربارب 15  ددع  زیاس 150  ره  زا  دشاب  یم  ناگیار  هنومن 

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

دیدج دیدج دنرب   دنرب لاسرا   لاسرا هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام طقف  33   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم / /   2222 وو 2020 هار   هار هسد   هسد یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ناگیار   ناگیار هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا هبهب   طونم   طونم

120120
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هنحص 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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یرتیل  سکاب 7  یتفس  ددع   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000780 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لیاسو تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   Lit 7 تیفرظ یرمیلپ  سنج  یکشزپ  دنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا یکشزپ 
ددع 2,000 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48327374-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

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

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

6102455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتیل   یرتیل سکاب  77   سکاب یتفس   یتفس ددع   ددع   2 0002000 ناونع : : ناونع 12 112 1

لماک لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   زکرم   زکرم زاینو   زاینو صخشم   صخشم دنرب   دنرب اباب   الاک   الاک تساوخردو   تساوخردو زاین   زاین قبط   قبط ناونع : : ناونع 122122
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لماک تاصخشم  اب  زکرم  زاینو  صخشم  دنرب  اب  الاک  تساوخردو  زاین  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000856 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 12  یدنب  هتسب  عون  لدم 8886222449  بلق  یحارج   Steel عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون  لدم 8886628751  یمومع  یحارج   Maxon عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   VP557X لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll نزوس خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ
ددع 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp706x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 10 دادعت : 

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

هناماساب زکرم  دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت 

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
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکاف شیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000565 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TANUS OPTIMA لدم ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلاروتکاف .تسیمازلاروتکاف شیپ   شیپ دمیا -  -  دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 123123
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامنو .IRC ودمیا یاراد.یددع  200 هتسب رادروتاکیدنارادبسچرد 200 135*280 نویسازیلیرتسا هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.شورف

1101005943000573 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   PEELPRO یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج   133x280 mm زیاس یکشزپ  یذغاک  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

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

هنیزه.ههام 4 ات 3 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  .IRC ودمیا یاراد.یددع  200 هتسب رادروتاکیدنارادبسچرد 200 135*280 نویسازیلیرتسا هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا 

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

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدنیامنو یگدنیامنو .. IRCIRC ودمیا ودمیا یاراد.یددع   یاراد.یددع 200200 هتسب هتسب 200200 رادروتاکیدنارادبسچرد   رادروتاکیدنارادبسچرد 135135 ** 280280 نویسازیلیرتسا نویسازیلیرتسا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه.ههام   هنیزه.ههام 44 اتات 33 تخادرپ.شورف تخادرپ.شورف
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / یدحاو رازه  هاجنپ   A نیماتیو لرپ  ددع   50000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000273 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لیوحت دامرف / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / یدحاو رازه  هاجنپ   A نیماتیو لرپ  ددع   50000 - 

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

ددع  50,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  تشادهب / تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / یدحاو رازه  هاجنپ   A نیماتیو لرپ  ددع   50000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دامرف /

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // یدحاو یدحاو رازه   رازه هاجنپ   هاجنپ   AA نیماتیو نیماتیو لرپ   لرپ ددع   ددع   5000050000 ناونع : : ناونع 125125
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیم بلق 250  راون  دورتکلا  لژ  ددع  یلیم و 100  یفارگونوس 250  دنوسارتلوا  لژ  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000367 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
وراد شزادرپ  ناهج  ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ml 250 تپ یرطب  یکشزپ  یفارگویدراکورتکلا  دورتکلا  لژ  الاک :  مان 

یرطب 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نب اورم  سیدرپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  نب  اورم  سیدرپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   ml 250 یکیتسالپ فرظ  بآ  هیاپ  دنوسارتلوا  فافش  لژ  الاک :  مان 
دمراف

ددع 200 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

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

لمح هنیزه  ددرگ و  لاسرا  هنومن  وزیا  هیدیئات  تهج  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  هامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  دشاب  یم  هدنشورف  تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  ات 

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

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیم یلیم   250250 بلق   بلق راون   راون دورتکلا   دورتکلا لژلژ   ددع   ددع   100100 وو   یلیم   یلیم   250250 یفارگونوس   یفارگونوس دنوسارتلوا   دنوسارتلوا لژلژ   ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 126126
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توبر CD-DVD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(two sides)Discs Capacity 100

Inkjet Print Method
4800dpi*1200dpi Print Resolution
تسا هباشم  دک  ناریا  2CD/DVD BURNER

1101094953001097 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   PRIMERA هدنزاس عجرم   PRIMERA یتراجت مان  لدم 4202  توبر  ید  یو  ید  یکشزپ  یرادربریوصت  لاتیجید  رگپاچ  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

یکشزپ یکشزپ یرادربریوصت   یرادربریوصت لاتیجید   لاتیجید رگپاچ   رگپاچ ناونع : : : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع   3 دادعت ندرگ  یاه  هرهم  ششکو  نشکارتداجیا  تهج  ندرگ  رندراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابر   09151861442 دشابیم تکرشاب 

سامت هرامش  افطل 
1101000257003343 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ حارج  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   AYGUN یتراجت مان   Gardner wels لدم باصعا  زغم و  ندرگ  یاه  هرهم  ششک  رازبا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرشاب لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک ددع   3 دادعت ندرگ  یاه  هرهم  ششکو  نشکارتداجیا  تهج  ندرگ  رندراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابر   09151861442 دشابیم

سامت هرامش  افطل 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندرگ ندرگ یاه   یاه هرهم   هرهم ششکو   ششکو نشکارتداجیا   نشکارتداجیا تهج   تهج ندرگ   ندرگ رندراگ   رندراگ ناونع : : ناونع 128128

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

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

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

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

6102496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع   2 رالوناک ) سیپدنه   ) یدپوترا لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000725 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DESOUTTER یتراجت مان   MBQ-700 لدم یدپوترا  لیرد  سیپدنه  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع   2 رالوناک ) سیپدنه   ) یدپوترا لیرد   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن 

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

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6102499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست.تسا دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ددع  200 .هفرطود بسچ  تیساسح و  دض  ، فرصم رابکی  تیش  مودناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  6

1101004543000601 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  زیاس 35  سکتال  سنج  یکشزپ  تیش  مودناک  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رالوناک رالوناک سیپدنه   سیپدنه  ) ) یدپوترا یدپوترا لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 129129

هفرطود هفرطود بسچ   بسچ وو   تیساسح   تیساسح دضدض   ،، فرصم فرصم رابکی   رابکی تیش   تیش مودناک   مودناک ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس 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 07 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  خساپ  تساوخرد  تاحیضوت  قبط.یناتسرامیب  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000103 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   RVENT هدنزاس عجرم  تنورآ  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  لدم 21205020  لاسگرزب  رادگب  یشوهیب  فافش  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

نایناریا بلق  یاوآ  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
تس 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس زمرق  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 500  زیاس 16  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

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

زیهجت بط  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان   FA01 لدم یحارج  نشکاس  لایرتکاب  یتنآ  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  رزیالوبن  کسام  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  زیاس 2  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  زیاس 4  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

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

بط ناژوف  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONNG یتراجت مان  زیاس 5  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ ادیکا.دوش  هداد  خساپ  دیاب  مالقا  یمامت.دشاب  یمدکناریادادعت  قبط  مالقا  رادقم.دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  : دیکات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09910882291 سامت هرامش.دینک  هاگن  تمیق  رابتعا  خیرات  هب.هدننک  نیمات  اب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.دوشن  هداد  یتساوخرد  هب  صقان 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131

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

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

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

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

6102506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  زاب .  سیرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گرب  قبط 

1101030292000985 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ییایمیش هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   EPOCHEMIE هدنزاس عجرم  یمرگولیک  هکشب   NO-30 JOINTMINE یتعنص لونف  لیتمونیمآ  لیتم  ید  سیرت  الاک :  مان 
نیزر نایک 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

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

یتعنص یتعنص لونف   لونف لیتمونیمآ   لیتمونیمآ لیتم   لیتم یدید   سیرت   سیرت ناونع : : ناونع 132132

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

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

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

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

6102524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(cx23 سویپملا پوکسورکیم  ) گنر یا  هرقن  نلپ   40 زنل / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000055 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم   LINKAM هدنزاس عجرم  یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  دک 5822   50x یئیش زنل  الاک :  مان 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپدمیا یراذگراب  هباشمدک  ناریا  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000568 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( cx23cx23  سویپملا سویپملا پوکسورکیم   پوکسورکیم )) گنر گنر یایا   هرقن   هرقن نلپ   نلپ   4040 زنل زنل ناونع : : ناونع 133133

یئوراد یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 134134

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

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

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

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

6102528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوتسیس 12و 16  تیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  دنرب 

1101030577000440 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RUSCH یتراجت مان  یتس  ینولیان 1  هتسب   fr 16 زیاس دک 650704  یژولورا  تکوتسیس  تس  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/10/15 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

1616 وو   1212 تکوتسیس   تکوتسیس تیس   تیس ناونع : : ناونع 135135

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

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

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

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

6102530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسوپ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  دنرب  افطل 

1101030577000441 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   Johnson AND Johnson یتراجت مان   PMW55 دک  mm 55 زیاس یتسوپ  رلپاتسا  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/14 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

یتسوپ یتسوپ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلاروتکافشیپ دمیا  یراذگراب  هباشمدک  ناریا  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000569 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6102686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   . ددع لباترپ 1  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001100 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تراجت راسرف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FME یتراجت مان   FMEBD1X3200 لدم یناتسرامیب  لباترپ  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحایم 09169188922و 06134434142 دیرخ  سانشراک   . دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: 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

یئوراد یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 137137

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم اهتسویپ   اهتسویپ هبهب   قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکزا   دکزا  . . ددع ددع   11 لباترپ   لباترپ نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 138138
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AH26 رلیس ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000369 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
شاتون یقنور  رصان  هدننک  هضرع  عجرم   DENTSPLY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 120  نتراک   AH26 لدم یکشزپنادند  رلیس  الاک :  مان 

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

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

تکرش هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  هتشاد  هلاس  هس  یاضقنا  خیرات  دمیآ و  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب   AH26 کرام ًامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  لقادح  روتکاف  هنیزه  تسا  هدنشورف 

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

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AH26AH26 رلیس   رلیس ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 139139
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه  - ربتعم  irc هئارا هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - یحارج یژولورا ،  یدپوترا ،  لمع  قاتا  گپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح 

1101094336000567 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ بط  نایات  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نایات  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1  یدپوترا  یحارج  کپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

کرادم ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا  - یمازلا ورادو  اذغ  هناماس  رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومن  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 4  یتسویپ -

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه  - - ربتعم ربتعم   ircirc هئارا هئارا هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل  - - یحارج یحارج یژولورا ،  ،  یژولورا یدپوترا ،  ،  یدپوترا لمع   لمع قاتا   قاتا گپگپ   ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح

140140
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  زروتشا  رفص  سونیسزنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000584 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMOS TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یکشزپ  سونیس  یپوکسودنآ   SS40A زنل الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم پاستاو  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... دریگیم تروص  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. دیشاب طابترا  رد  یرهبا 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

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000596 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 2,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم جرال  زیاس  هبعج  مویدمزیاس و 1000 هبعج  تروصب 1000 سکتال  هنیاعم  شکتسد  یددع  هبعج 100 تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش  - دشاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 6

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زروتشا   زروتشا رفص   رفص سونیسزنل   سونیسزنل ناونع : : ناونع 141141

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 142142
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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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپوس دنرب  طقف  ددع  1000 دادعت نشکاس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003344 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 150  یدنب  هتسب  عون   Fr 25 زیاس یکشزپ  دربراک  بویت  نشکاس  طبار  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اپوس  دنرب  طقف  افطل  دشابیم  تکرشاب  لاسرا  هنیزه  ههام  تخادرپ 6 دشاب  هتشاد   IRC دک اپوس  دنربددع  1000 دادعت نشکاس  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب سامت  هرامش  افطل  ددرگیم 09151861442  لاطبا  تروص  نیاریغرد 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6102732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000190 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یموینیمولآ 50  هتسب   mm 50 زیاس فرصمرابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

هتسب 12,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس دنرب   دنرب طقف   طقف ددع   ددع 10001000 دادعت دادعت نشکاس   نشکاس هلول   هلول ناونع : : ناونع 143143

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض   IRCIRC  دکدک وو   دنرب   دنرب جرد   جرد اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 144144

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

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

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

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

6102743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000191 زاین :  هرامش 

هناب یبوبا  نیدلا  حالص  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزار مهرم  یددع  کنیرش 6  هتسب   20x300 cm نامسناپ یخن  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

DK.PLAST یتفج ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 800 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
DK.PLAST یتفج ینوفلس  هتسب   cm 10 یدپوترا فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 x300  cmx300  cm  نامسناپ نامسناپ یخن   یخن یدنب   یدنب مخز   مخز دناب   دناب ناونع : : ناونع 145145

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

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

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

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

6102744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  دوش .  هجوت  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094123000189 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  لیرکیو  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 888 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34269040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267442-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض   IRCIRC دکدک وو   دنرب   دنرب جرد   جرد اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دوش .  .  دوش هجوت   هجوت یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نیمارو  دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب  یکشزپ  یاههاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000271 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشوک اب 09124898547  سامت  - راک مامتا  زا  سپ  ههام  تخادرپ 2  - تسویپ حرش  هب  اههاگتسد  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6102749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  لانیاپسا - لدین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 100  زیاس 24  - ددع دادعت 100  زیاس 18  - ددع دادعت 300  زیاس 22 

1101030686002916 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مئاق بط  نایور  هدننک  هضرع  عجرم  لدین  لانیاپسا  لدم  فرصم  رابکی  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   نیمارو   نیمارو دادرخ   دادرخ   1515 یادهش   یادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 147147

لانیاپسا لانیاپسا لدین   لدین ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000365 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناوریس  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   BIOMATRIX FLEX لدم قورع  بلق و  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

3/5x36 mm زیاس زیراک 
ددع 115 دادعت : 

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

مالعتسا هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ددرگ و  تبث  عومجم  تروص  هب  تسویپ  لیاف  قبط  تبث و  دمیا  تیاس  رد  امازلا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  الاک  یور  دکراب   IRC اب روتکاف  رد  هدش  تبث   IRC .دشابیم

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازون روتالیتنو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091839000128 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم  هتفرشیپ  نامرد  ءایحا  یتراجت  مان   EDP-TS Neo لدم دازون  روتالیتنو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 149149

یدازون یدازون روتالیتنو   روتالیتنو ناونع : : ناونع 150150

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

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

6102771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  زکرم  زاینو  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولیک نتراک 400  لداعم 40 

1101030329000858 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رادقم  SBP یتراجت مان  ینولیان  هتسب  هداس  لدم   10x10 cm داعبا یناتسرامیب  دربراک  خن 20  هرمن  لیرتسا  ریغ  هیال  لیفوردیه 16  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
یمرگولیک

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتراک زکرم 40  دیئ  اتو  تیفیک  طرش  هب  تلود  تاکرادت  هناماسو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولیک لداعم 400 

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

لیرتسا لیرتسا ریغ   ریغ هیال   هیال   1616 لیفوردیه   لیفوردیه نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 151151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6102773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تینوی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091346000009 زاین :  هرامش 

راجیب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  ناسرد  هدننک  هضرع  عجرم   SHINHUNG CO هدنزاس عجرم   Maxpert لدم یکشزپنادند  تینوی  الاک :  مان 

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

راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لقنو  لمحو  بصن  هنیزهو  دشاب  هدش  یراذگراب  لیاف  قبط  تاصخشمو  دشاب  لخاد  دیلوتو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  قوف  دیرخرد  دنناوت  یم  دنتسه  ناریناوتو  دم  یا  هناماس  یاراد  هک  یاه  تکرش  دشابیم 

6651813584 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر - ) ) ماما راولب  راجیب - راجیب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224432-087  ، 38224433-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236662-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راردا هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000597 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ساملا رازفا  بط  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  هسیک  یدنب  هتسب  عون   PVC سنج  m 1000 راردا هسیک  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

ههام تحادرپ 6
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راردا راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  ددعود   pcnl رپسرگ ددعراهچ و   tul رپسرگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000587 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   DUFNER هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 72-26934  یپوکسوراپال  یمئاد  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   DUFNER هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 85-26922  یپوکسوراپال  یمئاد  رپسرگ  سپسروف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا اب  لاوس  هنوگره  تهج   .. دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیشاب طابترا  رد  گاستاو 09157139881 هرامش  هب  یرهبا  سدنهم 

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

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ددعود   ددعود   pcnlpcnl رپسرگ   رپسرگ وو   ددعراهچ   ددعراهچ   tultul رپسرگ رپسرگ ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 214 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gcn4626v43fad?user=73474&ntc=6102815
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6102815?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتدم تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000616 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لدم بط  اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 12 زیاس ییوراد  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

Ronyx22512x
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6102819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس زا  لبق  هنومن  دیدزاب  ناتسرامیب (  هنومن  قبط  خرچ  اب   85 عافترا یتناس و  ود  هبل  اب  هقبط 43*60  ود  لیتسا  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  هیوست 6  (

1101030642001475 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ بط  دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  دیراورم  هدنزاس  عجرم   MTP-53 لدم  50x80x90 cm زیاس لیتسا  سنج  وراد  لمح  یلارت  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

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

CCU2 ددع ددع CCU8 و 4   24 لیم ،  کی  لیتسا  قرو  تماخض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتدم کینورتدم تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 155155

تخاس تخاس زازا   لبق   لبق هنومن   هنومن دیدزاب   دیدزاب ناتسرامیب (  (  ناتسرامیب هنومن   هنومن قبط   قبط خرچ   خرچ اباب     8585 عافترا عافترا وو   یتناس   یتناس ودود   هبل   هبل اباب     6060 ** هقبط  4343 هقبط ودود   لیتسا   لیتسا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا ههام   ههام   66 هیوست   هیوست ((

156156
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XIENCE تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000617 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   XIENCE لدم یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآاب  یگنهامه  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XIENCEXIENCE  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 157157

یودم یودم تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یودم تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000614 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   I یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 

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

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  لاسروینوا  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تس 1,500 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS180-HF سکالف یاه  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 هسیک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaBag زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
هسیک 1,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 550 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   cm 15 زیاس ظفاحم  یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
هتسب 1,500 دادعت : 

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

دوشن هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPRAFLEX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000613 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2x12 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد 
ددع 200 دادعت : 

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

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامت  تساوخرد  دروم  زیاس  یکنهامه و  تهج  یرادباسح  یگنهامهاب  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

SUPRAFLEXSUPRAFLEX  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 159159

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

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

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

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

6102837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030577000442 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

عجرم هوژپ  امزآ  تسیز  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  تسیز  راهب  یتراجت  مان   BZT02 لدم  Lit 5 تیفرظ یکیتسالپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
هوژپ امزآ  تسیز  راهب  هدنزاس 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOMATRIX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000615 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیراک متسیس  ناوریس  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   BIOMATRIX لدم قورع  بلق و  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامتو  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب  - - هام هام دنچ   دنچ یطیط   لیوحت   لیوحت ملعاریما - - ملعاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب فیسویاب - - فیسویاب دنرب   دنرب یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم

160160

BIOMATRIXBIOMATRIX تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 16 116 1
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نوخ لاقتنا  بط  یشهوژپ  یشزومآ و  یلاع  هسسؤم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرویسلآ لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090686000014 زاین :  هرامش 

نوخ لاقتنا  بط  یشهوژپ  یشزومآ و  یلاع  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
pan دنربو  po4-421000-002122 تاصخشم اب  یرتیل  کی  یرطبرد  زرویسلآ  لولحم  - 

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

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

دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یشهوژپ ،  یشزومآ و  یلاع  هسسؤم  - دالیم جرب  بنج  - تمه دیهش  هارگرزب  عطاقت  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1449613111

88629455-021  ، 88601610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88629455-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cre8 تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000612 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

زرویسلآ زرویسلآ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 162162

یتسالپ یتسالپ ویژنآ   ویژنآ یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6102853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم 1000 یددع  لینو 100 هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب جرال 3000  یددع  لینو 100 هنیاعم  شکتسد 

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 
هام  هیوست 6 

یناریا یالاک  اب  دیرخ  تیولوا 
1101090093000131 زاین :  هرامش 

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 3,000 دادعت : 

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

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  هیوست 6 

یناریا یالاک  اب  دیرخ  تیولوا 

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

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هتسب   هتسب   30003000 جرال   جرال یددع   یددع 100100 لینو   لینو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد   10001000 طسوتم   طسوتم یددع   یددع 100100 لینو   لینو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
یناریا یناریا یالاک   یالاک اباب   دیرخ   دیرخ تیولوا   تیولوا هام   هام   66 هیوست   هیوست

164164
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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 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تاحیضوت  قبط  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  عیام  نژیسکا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095143000422 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نت 30 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  تاحیضوت  قبط  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  عیام  نژیسکا  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221505-61  ، 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

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

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

6102858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  نلاچلو  نیاه  رتشیر  یاهدنرب   ent لمع قاتا  رد  هدافتسا  دروم  تیالده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000586 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان  یکشزپ  تیالده  دربراک   J-008.31.300 غارچ الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم پاستاو  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... دریگیم تروص  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. دیشاب طابترا  رد  یرهبا 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط نادابآ   نادابآ تفن   تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هرهر   ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 165165

تسا تسا دات   دات دروم   دروم نلاچلو   نلاچلو نیاه   نیاه رتشیر   رتشیر یاهدنرب   یاهدنرب   entent لمع لمع قاتا   قاتا ردرد   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم تیالده   تیالده ناونع : : ناونع 166166
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6102873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست.تسا دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.دشابیم  ددع  هب  تساوخرد  ریداقم.زبس  بویت  گنیدیف.زبس  یکشم و  ngt تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دکاب روتکاف  شیپ.ههام  6

1101004543000603 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  نتراک 30  زیاس 14  هدعم  تاحشرت  هیلخت  هدعم  دنوس  الاک :  مان 
نتراک 60 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
انبم تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MABNA CARE یتراجت مان  یددع  نتراک 480  زیاس 10  یکشزپ  هدعم  دنوس  الاک :  مان 

نتراک 60 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

تشادهب نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  هبعج 30  نتراک 10   cm 6 زیاس یکشزپ  بویت  گنیدیف  الاک :  مان 
نیون

نتراک 500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوست.تسا هیوست.تسا دانتسا   دانتسا لباق   لباق ریغ   ریغ وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.دشابیم   ناریا.دشابیم ددع   ددع هبهب   تساوخرد   تساوخرد ریداقم.زبس   ریداقم.زبس بویت   بویت گنیدیف.زبس   گنیدیف.زبس وو   یکشم   یکشم ngtngt ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح IRCIRC  دکاب دکاب روتکاف   روتکاف شیپ.ههام   شیپ.ههام 66

167167
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ناهفصا نارمچ  دیهش  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 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6102987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  لاسگرزبو  لافطا  روتانژیسکا  هاگتسد  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000251 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک   TERUMO هدنزاس عجرم   TERUMO یتراجت مان   Capiox Fx15 RW 30 لدم لافطا  زاب  بلق  یحارج  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 29 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نپاژ هدنزاس  روشک   TERUMO هدنزاس عجرم   TERUMO یتراجت مان   Capiox Fx25 RW/ RE لدم نالاسگرزب  زاب  بلق  یحارج  روتانژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 300 دادعت : 

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

-- ههام تخادرپ 6  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

تساوخرد تساوخرد اباب   قباطم   قباطم لاسگرزبو   لاسگرزبو لافطا   لافطا روتانژیسکا   روتانژیسکا هاگتسد   هاگتسد زاین   زاین ناونع : : ناونع 168168
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6102997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   . ددع  1 حوطسو ) طیحم  هدننک  ینوفعدض   ) یرپسا وکون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  اهتسویپ 

1101094953001102 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  هتفرشیپ  رتسگ  انیس  هدنزاس  عجرم  ایشرپ  وکون  یتراجت  مان  ایشرپ 800  وکون  لدم  یکشزپ  حوطس  اوه و  هدننک  ینوفع  دض  هاگتسد  الاک :  مان 
هتفرشیپ رتسگ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  مالعتسا  طیارش  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحایم 09169188922و06134434142 دیرخ  سانشراک 

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

هبهب هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکزا   دکزا  . . ددع ددع   11 حوطسو ) ) حوطسو طیحم   طیحم هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض  ) ) یرپسا یرپسا وکون   وکون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم اهتسویپ   اهتسویپ

169169
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکویژنآ عاونا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000966 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LARS MEDICARE PRIVATE هدنزاس عجرم  نیو  ورپ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000   g 22 زیاس قیرزت  تروپ  لاب و  یاراد  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ریصب تمالس  تعنص  هعسوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   LIMITED
نتراک 15 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
LARS MEDICARE PRIVATE هدنزاس عجرم  نیو  ورپ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000   g 20 زیاس قیرزت  تروپ  لاب و  یاراد  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ریصب تمالس  تعنص  هعسوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   LIMITED
نتراک 25 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
LARS MEDICARE PRIVATE هدنزاس عجرم  نیو  ورپ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000   g 18 زیاس قیرزت  تروپ  لاب و  یاراد  یکشزپ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ریصب تمالس  تعنص  هعسوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   LIMITED
نتراک 5 دادعت : 

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

دک / دشاب دم  یآ  رد  الاک  تکرش و  / هباشم دک  ناریا  / ددع دادعت 5000  زبس  / ددع دادعت 15000  یبآ  / ددع دادعت 25000  یتروص  تکویژنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  هیوست  / دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  بسچرب  ربمان و  تال  ،IRC

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکویژنآ تکویژنآ عاونا   عاونا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 170170
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پپ یس  تازیهجت  مامت   -- دازون پپ  یس  تاموزلم  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000933 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رالیچلاش و نسحم  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER AND PAYKEL یتراجت مان  یتس  نتراک 5   BC353 لدم دازون  پپ  یس  تاموزلم  تس  الاک :  مان 

ناردارب
نتراک 1 دادعت : 

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

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پپپپ یسیس   تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت  --  -- دازون دازون پپپپ   یسیس   تاموزلم   تاموزلم تستس   ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیساسح دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000599 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نپاژ  JMS هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 12  لدم 310   2/5x9 m داعبا تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

نتراک 6,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  ددع  هب  تمیق  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

ههام 6 تخادرپ
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید هاگتسد  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000598 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع  عجرم  لیرتساومه  یتراجت  مان   Lit 5 نلاگ زیلاید  هاگتسد  ینوفعدض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 120 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  لیرتساوتیس 51 یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلاید  هاگتسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
وراد بط و  تداعس  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  لیرتساوتیس 21 یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  فرظ  زیلاید  هاگتسد  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  قوف  یالاک  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتنیز  شکتسد  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000291 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب  یم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  گولاتاک  ای  هنومن و  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلا سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000618 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3x38 mm زیاس  H7493941238300 دک تیلا  سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

یتنیز یتنیز شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 174174

تیلا تیلا سومورپ   سومورپ ییوراد   ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROMUS ELEMENT یقورع تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000619 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC PROMUS ELEMENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   4x32 mm زیاس  H7493918432400 دک یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PLUS
هبعج 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

6103026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  هام -  هس  تخادرپ  دشابیم -  هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  - دشابیم تسویپ  تسیل  هتفرشیپ  ژالوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000161 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یولع داوجدیس  هدننک  هضرع  عجرم   HUMAN TORSO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لدم 983  ینلیپورپ  یلپ  سنج  ناسنا  ندب  ژالوم  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  هام -  هس  تخادرپ  دشابیم -  هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  - دشابیم تسویپ  تسیل  هتفرشیپ  ژالوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

PROMUS ELEMENTPROMUS ELEMENT یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 176176

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هام -  -  هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ دشابیم -  -  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هتفرشیپ   هتفرشیپ ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 177177
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هیارک  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  برد  لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپ 5  هوحن  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166720040 دشابیم هدنشورف 
1101091407000123 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هنیزه  اب  ددرگیم  عوجرم  الاک  زا  یتیاضران  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 178178
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنالک 09385696856 .دوش تسویپ  تکرشو  ینف  تاعالطا  - تسویپ تاصخشم  قبط  - سناژروا یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001101 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   TROMAX E لدم ءایحا  سناژروا  یلارت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتنالک 09385696856 .دوش تسویپ  تکرشو  ینف  تاعالطا  - تسویپ تاصخشم  قبط  - سناژروا یلارت   :: 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

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

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

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

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

6103045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(GE249SU دک غیت  یرس  یدپوترا (  هرا  غیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000290 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان   mm 12-9 زیاس  GB 302 R دک یحارج  هرا  غیت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  (. GE249SU دک غیت  یرس  یدپوترا (  هرا  غیت  تاصخشم.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.دشاب ربتعم  رابتعا 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا سناژروا یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 179179

یدپوترا یدپوترا هرا   هرا غیت   غیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم تهج  یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000134 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نیذآ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نیذآ  دیما  هدنزاس  عجرم   OPTIM لدم یموینیمولآ  یدپوترا  مامت  لاعف  رچلیو  الاک :  مان 

هاگتسد 135 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6103048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  قباطم   ICU-CCU یرتسب تخت  هاگتسد   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000242 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  الاکسا  یتراجت  مان   W4000PRC لدم یکت  لفق  خرچ  رواک ABS و  یفارگویدار و  تیلباق  اب  هدنوشات  دیاس  اب   ICU و CCU تخت الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/19 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یدپوترا   یدپوترا مامت   مامت لاعف   لاعف رچلیو   رچلیو ناونع : : ناونع 181181

ICU-CCUICU-CCU  یرتسب یرتسب تخت   تخت هاگتسد   هاگتسد   1414 ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب راوپ  --- 6  - زیاس 5 یسوط  گنیدیف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000934 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرهوگ ایرآ  رتکد  هدننک  هضرع  عجرم   BEBEDOR یتراجت مان  رتسیلب  دازون  ینیب  رآوپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 6 زیاس نشور  زبس  گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 5 یسوط گنیدیف  دنوس  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسوط یسوط گنیدیف   گنیدیف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 183183
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعهب لمح  هنیزه  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  ددع -   20 دادعت یکشزپ  هنیاعم  یشوگ  اسار و  لدم  یا  هبرقع  جنس  راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ  دشابیم - هدنشورف 

1101091753000162 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPIRIT یتراجت مان   CK-S601PF02 لدم سکول  یرس  لاسگرزب  هفرط  هنیاعم 2  یبط  یشوگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

- دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  ددع -   20 دادعت یکشزپ  هنیاعم  یشوگ  اسار و  لدم  یا  هبرقع  جنس  راشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ 

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

یکشزپ یکشزپ هنیاعم   هنیاعم یشوگ   یشوگ وو   اسار   اسار لدم   لدم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 184184
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دورگنل ینیما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ههام  تخادرپ 4  یس -  یس  تسورکیم 100  هداس و  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094464000014 زاین :  هرامش 
دورگنل ینیما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 20,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 100 فرصم رابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 4  یس -  یس  تسورکیم 100  هداس و  مرس  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4471314376 یتسپ :  دک  دورگنل ،  ینیما  دیهش  ناتسرامیب  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564009-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564009-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام   44 تخادرپ   تخادرپ یسیس -  -  یسیس     100100 تسورکیم   تسورکیم وو   هداس   هداس مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 185185
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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 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد رتم  یسکا  سلاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000830 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط شیدنا  زارف  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NONIN یتراجت مان  لدم 9550  یتشگنا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هظحالم  یتسویپ  کرادم 

تفربذپ دهاوخ  تروص  یعامتجا  نیمات  نامزاس  حالص  هفرص و  تیاعر  اب  دیرخ 

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

یتسد یتسد رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 186186
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشاب -  کرام  نیا  امتح   ONRON - M3 کرام یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ 

1101091753000163 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   BEURER یتراجت مان   BM 19 لدم یلاتیجید  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشاب -  کرام  نیا  امتح   ONRON - M3 کرام یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: 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

تخادرپ تخادرپ دشاب -  -  دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشاب -  -  دشاب کرام   کرام نیا   نیا امتح   امتح   ONRON -  M3ONRON -  M3  کرام کرام یلاتیجید   یلاتیجید جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
یدقن یدقن

187187
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52460773 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسرامیبو یکشزپ  مزاول  یناشن - شتآو  ینمیا  مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرظن ناتسرهش  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ار  هاگتسد  دم  یآ  هیدیئات  دیاب  امتح  هدننک  نیمات  تسویپ  تسیل  قبط  نژیسکا  رتمونام  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093614000038 زاین :  هرامش 

دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زادرپ دنمشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   TRUE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 14-1170  یکشزپ  رتمونام  الاک :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دیاب  امتح  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  نژیسکا  رتمونام  ددع  دیرخ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رودقم  دم  یآ  هیدیئات  اب  طقف  دیرخ  دشاب  هدش  همیمض  روتکاف 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: 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

اتسرامیبو اتسرامیبو یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول یناشن - - یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 188188

نژیسکا نژیسکا رتمونام   رتمونام ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآدض XL زیاس یکیتسالپ  دسج  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000453 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اناسراپ  بط  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   XL زیاس  ETP1 لدم یکیتسالپ  دسج  رواک  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000120 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   PLASMART لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 

تس 2,016 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع عون 504  ره  زا   PS130 ، PS160 ، PS100 ، PS13 زیلاید یفاص 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522111-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآدض بآدض XLXL زیاس   زیاس یکیتسالپ   یکیتسالپ دسج   دسج رواک   رواک ناونع : : ناونع 190190

زیلاید زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 191191
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  ددع  دادعت 200  هب  ZOLL کوش ورتکلا  دپ  ددع و  دادعت 300  هب   AED کوشورتکلا دپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101093117000161 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   BEXEN یتراجت مان  یبلق  کوش  ورتکلا  هاگتسد  دربراک   REANIBEX 700 لدم کوش  هیلخت  دپ  الاک :  مان 
ددع 450 دادعت : 

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

هاوخنطو تسا 09132695934  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

دکدک ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت هبهب   ZOLLZOLL کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا دپدپ   وو   ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت هبهب     AEDAED  کوشورتکلا کوشورتکلا دپدپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم

192192
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECT یزغم کوش  ورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000196 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددرگیم فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  اضماو و  رهمو  لیمکت  دیاب  امتح  مرتحم  هدننک  تکرش  طسوت  هک  دشاب  یم  همیمض  طیارشو  اهب  مالعتسا  مرف  - 

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

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

تروص نیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  اضماو و  رهمو  لیمکت  دیاب  امتح  مرتحم  هدننک  تکرش  طسوت  هک  دشاب  یم  همیمض  طیارشو  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم فذح 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECTECT یزغم   یزغم کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 193193
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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

6103264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع نتراک 2000   50  ( 34.5*23 یاه (  زیاس  یفدص  ینیس 1/1 یفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003747 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بط اناید  هدننک  هضرع  عجرم   SAM TRAY SHEETS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   45x60 cm زیاس یکشزپنادند  ینیس  لخاد  شکور  الاک :  مان 

ادرف
ددع 1,000 دادعت : 

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

دشابیم  یراک  هام  تروصب 5  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  یناریپ 02146624622  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

یددع یددع   20002000 نتراک   نتراک   5050  (  ( 34.534.5 ** 2323 یاه (  (  یاه زیاس   زیاس یفدص   یفدص 1/11/1 ینیس   ینیس یفک   یفک ناونع : : ناونع 194194
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   2 دادعت رکیارتسا 11/14  لاینارک  هتمرس  -30 دادعت  540FA2023 هرا غیت  -30 دادعت موینارک 16*1/7  هرا  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000726 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
میکح سراپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SCIENCE MEDIC هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   HCR-XXX دک  mm 100 یکشزپ هرا  غیت  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ههام تخادرپ 2  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغو  هرا  غیت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 3  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   22 دادعت دادعت   1 1/141 1/14 رکیارتسا   رکیارتسا لاینارک   لاینارک هتمرس   هتمرس -- 3030 دادعت دادعت   540540 FA2023FA2023  هرا هرا غیت   غیت -- 3030 دادعت دادعت   1/71/7** 1616 موینارک   موینارک هرا   هرا غیت   غیت ناونع : : ناونع 195195
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ناهفصا نارمچ  دیهش  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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون ندومن  صخشم  اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  -- ANTOOM--KDL-BARDزکرم ا زاین  دروم  یاهدنرب  اب  طقف  روتیلفنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا  - تسیمازلا دنرب 

1101092789000252 زاین :  هرامش 
ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اویه بط  ریما  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   ml 20 زیاس یکشزپ  روتیلفنیا  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اویه بط  ریما  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان   YCK111 دک یکشزپ  لکش   Y روتکناک الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  هئارا  -- ههام تخادرپ 6  -- هدننک نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

عون عون ندومن   ندومن صخشم   صخشم اباب   هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ---- ANTOOM- -KDL-BARDANTOOM- -KDL-BARDاا زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاهدنرب   یاهدنرب اباب   طقف   طقف روتیلفنیا   روتیلفنیا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- تسیمازلا تسیمازلا دنرب   دنرب

196196
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک دادعت 10 یددع 2003 نتراک 500  نوکلاف   5ML درگ هت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000288 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   BD یتراجت مان  لدم 352003   ml 6 مجح رد  اب  ینریاتسا  یلپ  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش.دشاب هتشادالاک  تلاصا  بسچربو  irc دک.اکیرمآ  BDFalcon دنرب طقف  نتراک  10 دادعت یددع 2003  نتراک 500  نوکلاف   5ML درگ هت  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .هام 3 هیوست.نارهت ناگدننک  نیمات.هدنشورف  هدهع  هب  لمح  .دشاب  imed ردالاکو

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتراک نتراک 1010 دادعت   دادعت یددع  20032003 یددع   500500 نتراک   نتراک نوکلاف   نوکلاف   55 MLML درگ   درگ هتهت   هلول   هلول ناونع : : ناونع 197197
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم رابکی  مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000406 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   PIIV0001 لدم یکشزپ  قیرزت  پمپ  صوصخم  فرصم  رابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

یج بط  رهم  هدنزاس  عجرم 
تس 10,000 دادعت : 

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

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 198198
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم 09166720040 زاین  دروم  نکسا  یت  یس  زوه  پمپ  320 و  زیاس یت  یس  نشکناک  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000125 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
WUXI هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 320 یکشزپ  DSA-9 هفرط کی  هچیرد  اب  یوق  راشف  روتکناک  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO LTD
ددع 800 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا یتیت   یسیس   زوه   زوه پمپ   پمپ وو     320320 زیاس زیاس یتیت   یسیس   نشکناک   نشکناک ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تاصخشم  ددرگ  تبث  نیاریا  یالاک  تمیق  یناریا  دیلوت  یالاک  دوجو  تروص  رد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم 

1101001051000280 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  BAUER KOMPRESSOREN GCC,FZE هدنزاس عجرم   BAUER یتراجت مان   Junior II لدم یوق  راشف  یسفنت  یاوه  ینوتسیپ  روسرپمک  الاک :  مان 
اراک روسرپمک  سلطا  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابا سمش  یتعنص  کرهش  رد  لیوحت  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: 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

یسفنت یسفنت یاوه   یاوه ینوتسیپ   ینوتسیپ روسرپمک   روسرپمک ناونع : : ناونع 200200
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تفت یتشهب  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

.دوش همیمض  روتکاف  شیپ 
اب 09133580452 یگنهامه 

1101091755000073 زاین :  هرامش 
تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیاس 22 باراد  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

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

.دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

.دوش همیمض  روتکاف  شیپ 
اب 09133580452 یگنهامه 

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: 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

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

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

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

6103323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000416 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   Bettocchi لدم یکشزپ  پوکسورتسیه  رازبا  تس  الاک :  مان 

ابص بط  نایهار  هدننک 
تس 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  هباشم - دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق زا  لبق  اه  تکرش  یکیزیفروضح  / شخب دادعت 3  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / یراتسرپ راضحا  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاطبا  تمیق  روضح  مدع  تسا و  یمازلا  یراذگ 

1101090544000558 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
شخب 3 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص تاسیسات  دحاو  تراظن  یگنهامه و  اب  یرادا و  میات  رد  طقف  راک  ماجنا  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  بصن  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  دنشابیم  اراد  ار  راک  نیا  تیلاعف  زوجم  هک  ییاه  تکرش  طقف  طقف و  / سانشراک دات  طرش  هب  / ههام یلا 3 یتخادرپ 2 دریگیم /

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

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 پوکسورتسیه   پوکسورتسیه رازبا   رازبا تستس   ناونع : : ناونع 202202

یراتسرپ یراتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 203203

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

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

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

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

6103383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولپآ نلابو  سمیترا  یقورع  یبلق  نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000084 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   1/5x15 mm زیاس لدم 801-1515  یتسالپویژنآ   Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BROSMED MEDICAL
ددع 20 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   2x10 mm زیاس لدم 802-2010  یتسالپویژنآ   Apollo NC یرنورک یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 162 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  یتخادرپ 4  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولپآ ولپآ نلابو   نلابو سمیترا   سمیترا یقورع   یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 204204

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

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

زا 214 ھحفص 161 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/snjshb2pfvb2q?user=73474&ntc=6103383
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103383?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6103431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000410 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 900 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6103448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتالن نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 205205

هارود هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 206206

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

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

زا 214 ھحفص 162 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2jr7wr6mqrv65?user=73474&ntc=6103431
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103431?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هارود یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000409 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDITEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 10  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDITEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 12  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDITEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 14  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 80 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDITEX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 8  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارگزیهجت شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سکتیدم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10 هبعج  زیاس 16  یژولوروا  سکتال  هارود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO LTD هدنزاس عجرم  نیون  تشادهب 
هبعج 1,000 دادعت : 

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

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 214 ھحفص 163 
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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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  یمالعادک  ددع  240 دادعت هب   ps130 زیلاید یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000919 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DORA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   B-16H لدم  29/5x32/1x41/4 cm زیاس هیلک  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخ  هیفصت  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

بط ایاپ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BAIN MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

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

یگدنیامن الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  دشاب و  تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تمیق  نعت  تمسقرد  روتکاف  شیپ  غلبم  لک   ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت 

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

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک ددع   ددع 240240 دادعت دادعت هبهب     ps 130ps130 زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 207207

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

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

زا 214 ھحفص 164 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک مین  راد  طخ  زاگ  - ییولیک مین  هداس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000408 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دناب هرامش 233  ینواعت  هدنزاس  عجرم   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  دربراک  خن 20  هرمن  اب  راد  میراب  هیال  لیرتسا 16  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ناجیابرذآ تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  دناب و  هرامش 233  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  تفاب  دیپس  یکشزپ  زاگ  و 
هتسب 800 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ریرح هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  راد  طخ  لدم   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  خن 20  هرمن  میراب و  خن  اب  هیال  یبط 16  لیرتساریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

اسیرآ یتراجت  مان  ناهاپس  نیون 
هتسب 100 دادعت : 

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

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

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک مین   مین راد   راد طخطخ   زاگ   زاگ -- ییولیک ییولیک مین   مین هداس   هداس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 208208

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

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

زا 214 ھحفص 165 
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007  - یتناس یفارگونوس 11 لور  ذغاک  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000425 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007  - یتناس یفارگونوس 11 لور  ذغاک  دشاب - دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 7  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک اب  روتکاف  شیپ  دشاب   BPI مالقا همه  کرام  دوش  هعجارم  تسویپ  هب  مالقا  ریاس  هدهاشم  تهج  15 و20   . 10 زیاس یچگ  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش 09166720040 لاسرا  یس  را  یا 

1101091407000126 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

B.P.I انولس یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 768 دادعت : 

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

هدازدیهش رتکد  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  زا  سپ  ههام  تخادرپ 4  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق راون   راون تنیرپ   تنیرپ دربراک   دربراک فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا یلور   یلور ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 209209

2020 وو   1515  . . 1010 زیاس زیاس یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 2 102 10

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

6103510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دیئات  دروم  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  قباطم  تاقلعتم ،  هارمه  هب  لارنج  لمع  تخت  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب

1101096446000243 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان  نیتکا  لدم  لمع  قاتا  دربراک  نکش  جنپ  یکیرتکلا  یحارج  تخت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/19 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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

6103519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع  رتسیلب 6  ییاوقم 1  هبعج   250MG زد لوسپک  نویسیام  ورتیزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004918 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اب یناسنا  یوراد  عون  ایرآ  یزاس  وراد  هدنزاس  عجرم   Alu/PVDC تروص هب  یددع  رتسیلب 6  ییاوقم 1  هبعج   mg 250 زد لوسپک  نیسیامورتیزآ  الاک :  مان 

ایرآ یزاس  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دیدج  نویسالومرف 
هتسب 7,551 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   لارنج   لارنج لمع   لمع تخت   تخت هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 2 112 1 1

250250 MGMG زدزد   لوسپک   لوسپک نویسیام   نویسیام ورتیزآ   ورتیزآ ناونع : : ناونع 2 122 12

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

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

زا 214 ھحفص 167 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ttqh3qgpdxzn4?user=73474&ntc=6103510
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103510?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nt5esvz232l3r?user=73474&ntc=6103519
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103519?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  نادند  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000876 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
09177913032 یدیمح :  ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک  - 

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

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ نادند   نادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2 132 13

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

6103648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ار  هاگتسد  دم  یآ  دیاب  امتح  هدننک  نیمات  دشابیم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  دیکینوس  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093614000039 زاین :  هرامش 

دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-p600 لدم دیکینوس  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دیاب  امتح  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  هام  تروص 2  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  دیکینوس  هاگتسد  دیرخ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  هاگتسد  دم  یآ  دیاب  امتح  هدننک  نیمات  دشاب  هدش  همیمض  روتکاف 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: 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

لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6103660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخبناوت لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000268000013 زاین :  هرامش 

راوس هلیب  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کین نیبم  درواهر  یدیلوت  تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   REXTON یتراجت مان   BTE - ITE لدم کعمس  یرطاب  دربراک  هعطق  رد  الاک :  مان 

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

راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشخبناوت لیاسو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5671683873 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  هرادا  یرتم  خ 24  راوس - هلیب  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32823945-045  ، 32828545-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825099-045 :: 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

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد ارار   هاگتسد   هاگتسد دمدم   یآیآ   دیاب   دیاب امتح   امتح هدننک   هدننک نیمات   نیمات دشابیم   دشابیم هام   هام   22 تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ دیکینوس   دیکینوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 2 142 14

یشخبناوت یشخبناوت لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 2 152 15
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6103666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000990 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ییوراد  تنتسا  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امنهر مناخ  دیرخ  سانشراک  ههام  ود  تخادرپ  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

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 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

6103670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  نآ  ییاراکو  یتساوخرد  هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع روشاگیل 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001110 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   VLLS10 لدم لباترپ  روشاگیل  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
:09169188922 و06134434142 یحایم دیرخ  سانشراک 

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییوراد   ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 2 162 16

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   نآنآ   ییاراکو   ییاراکو یتساوخرد   یتساوخرد هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    . . ددع ددع 11 روشاگیل   روشاگیل ناونع : : ناونع 2 172 17
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد ردوپ  تانبرکیب  میدس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000936 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک اهس  یناگرزاب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   BELLCO هدنزاس عجرم   BIDRY یتراجت مان  اب   g 750 هتسب ییوراد  ردوپ  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  یناریا )  یالاک  طقف   ( تناس لوط 300 طقف  تناس  هداس 10 و 15  یدنب  مخز  دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000293 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   300x10 cm هداس یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هتسب   300x15 cm هداس یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد ردوپ   ردوپ تانبرکیب   تانبرکیب میدس   میدس ناونع : : ناونع 2 182 18

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط یناریا )  )  یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ( ( تناس تناس 300300 لوط   لوط طقف   طقف تناس   تناس   1515 وو     1010 هداس   هداس یدنب   یدنب مخز   مخز دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 192 19
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لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخبناوت لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000268000012 زاین :  هرامش 

راوس هلیب  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کین نیبم  درواهر  یدیلوت  تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   REXTON یتراجت مان   BTE - ITE لدم کعمس  یرطاب  دربراک  هعطق  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشخبناوت لیاسو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5671683873 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  هرادا  یرتم  خ 24  راوس - هلیب  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32823945-045  ، 32828545-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825099-045 :: 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

یشخبناوت یشخبناوت لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 220220
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولق کت  راد  هیاپ  نگل   ** فلتخم عاونا  رد  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201060023000877 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

09171910924: رگراک نیما  سدنهم  سانشراک.میروزعم :  یعیزوت  یاهتکرش  هب  خساپ  زا.دنک  تکرش  کی  حطس  دم و  یآ  زوجم  اب  یلخاد  هدننک  دیلوت  طقف  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

زاین یلک  حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ولق   ولق کتکت   راد   راد هیاپ   هیاپ نگل   نگل  **  ** فلتخم فلتخم عاونا   عاونا ردرد   یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 22 122 1

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لارتناس  یتایح  مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001108 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   zagros S لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  لارتناس  یتایح  مئالعروتینام   :: 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

تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6103711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکیف سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000156 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وکیف سیپدنه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لارتناس   لارتناس یتایح   یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 222222

وکیف وکیف سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 223223

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندومنن لیمکت  تروصرد  دشابیم * هباشمدکناریا.یتسویپ  تسیل  قبط  یددع  100 هتسب فرصم  رابکی  ینولیان  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشدهاوخن یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ  مرف 

1101000217000286 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لایور یددع  ینوفلس 100  هتسب  رد  ینولیان  فرصمرابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 6,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251401-045  ، 33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: 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

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اویه بط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   in 0/035 زیاس یقورع  یبلق  ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000859 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اویه بط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   in 0/035 زیاس یقورع  یبلق  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زاو  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
هدش هدافتسا  هباشم 

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف ندومنن   ندومنن لیمکت   لیمکت تروصرد   تروصرد دشابیم * * دشابیم هباشمدکناریا.یتسویپ   هباشمدکناریا.یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یددع   یددع 100100 هتسب هتسب فرصم   فرصم رابکی   رابکی ینولیان   ینولیان شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
** دشدهاوخن دشدهاوخن یگدیسر   یگدیسر تکرش   تکرش یمالعا   یمالعا تمیق   تمیق هبهب   یتسویپ   یتسویپ

224224

اویه اویه بطبط   ریما   ریما هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   KDLKDL یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   11 یکیتسالپ   یکیتسالپ هتسب   هتسب   inin   0/0350/035 زیاس   زیاس یقورع   یقورع یبلق   یبلق ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 225225

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ فرصم  هوق  غارچ  - ددع یبسچ 500  اج  ریرحت - مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000935 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مانشوخ نایناریا  مزاول  هنیهب  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   FABL یتراجت مان  یددع  هبعج 50  یبآ 1.0  راکدوخ  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مانشوخ نایناریا  مزاول  هنیهب  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   FABL یتراجت مان  یددع  هبعج 50  یکشم 1.0  راکدوخ  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نایملاس بویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SQUARE یتراجت مان   cm 80 لوط  cm 5 ضرع یلومعم  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مشق دنژآ  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   BF-110B-A لدم بآ  دض  هوق  غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
NANGONG CITYZHONGBANG هدنزاس عجرم   2B لدم  mm 3/2 تماخض  117x85 mm داعبا ناتک  هیور  اب  رتسا  یلپ  سنج  پماتسا  دپ  الاک :  مان 

ناریا ناکیلپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FELt
ددع 30 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نپاژ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج   INK لدم یبآ  پماتسا  رهوج  الاک :  مان 

هبعج 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هدیا گنر  اوقم 4  لبود  رنف   12x20 cm گرب راد 100  طخ  گرزب  تشادای  ریرحت  رتفد  الاک :  مان 
دلج 100 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نپ یمیس   13/5x16 cm داعبا گرب  ینلیپورپ 100  یلپ  دلج  اب  کچوک  یتشخ  ریرحت  رتفد  الاک :  مان 

دلج 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا ناکیلپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناکیلپ  یتراجت  مان   A4 زیاس ینلیپورپ  یلپ  ذغاک  رواک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یرقابریم روصنم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وراگناک  یتراجت  مان   DP-800 لدم یلومعم  نک  خاروس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناپوچ 09143918632 یاقا  یگنهامه  - دوش هعلاطم  امتح  دراد  یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یکشزپ یکشزپ فرصم   فرصم هوق   هوق غارچ   غارچ -- ددع ددع   500500 یبسچ   یبسچ اجاج   ریرحت - - ریرحت مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 226226

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 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

6103770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( دشاب یم  دیئات  دروم  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  ) تسویپ لودج  دادعت  تاصخشم و  قباطم  گنیلته  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000244 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
یتیگ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  کت  یتیگ  هدنزاس  عجرم   A AND I-CO.COM یتراجت مان   GTA-S4 لدم رامیب  هقبط  نگل 4  هیاپ  الاک :  مان 

زربلا کت 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   ARISMAX-ST لدم لیتسا  سنج  تخت  یاپ  هلپ  الاک :  مان 

ددع 205 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Scromax SS لدم ریش  کت  هرادجود  بارکسا  کنیس  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax L لدم لیتسا  هفحلم  لمح  نیب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax L لدم لیتسا  هناخود  نیب  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax L لدم لیتسا  هناخ  کت  نیب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 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

لیتسا لیتسا هناخود   هناخود نیب   نیب لیتسا -  -  لیتسا هفحلم   هفحلم لمح   لمح نیب   نیب بارکسا -  -  بارکسا کنیس   کنیس لیتسا -  -  لیتسا سنج   سنج تخت   تخت یاپ   یاپ هلپ   هلپ رامیب -  -  رامیب هقبط   هقبط   44 نگل   نگل هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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

6103811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کینژیاه 127500  نلیپورپ و  یاه  هیال  لایرتکاب  یتنآ  هیال  هس  یدنب  یا  هچراپ  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000397 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نف  دنورآ  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یا  هچراپ   10x19 cm زیاس راد  شک  هیال  هس  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

سراپ
هبعج 2,550 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتکرش یارب  ربتعم  هدوزفا  شزرا  هگرب  اههاگشورف و  تهج  دیدج ) یداصتقا  دک   ) ربتعم بسک  هناورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   127500127500 کینژیاه   کینژیاه وو   نلیپورپ   نلیپورپ یاه   یاه هیال   هیال لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ هیال   هیال هسهس   یدنب   یدنب یایا   هچراپ   هچراپ کسام   کسام ناونع : : ناونع 228228

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولق کت  راد  هیاپ  نگل   ** فلتخم عاونا  رد  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201090165000074 زاین :  هرامش 
مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

09171910924: رگراک نیما  سدنهم  سانشراک.میروذعم :  یعیزوت  یاهتکرش  هب  خساپ  زا.دنک  تکرش  کی  حطس  دم و  یآ  زوجم  اب  یلخاد  هدننک  دیلوت  طقف  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.یدوجوم :  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

ولق ولق کتکت   راد   راد هیاپ   هیاپ نگل   نگل فلتخم -  -  فلتخم عاونا   عاونا ردرد   یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 229229

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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افش 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000231 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   P11 لدم  90x2/30 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  فرصمرابکی  دراکنارب  شکور  یتختور  الاک :  مان 
یئاضر دومحم 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دم انیس  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASMED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب  یکشزپ  شفک  رواک  الاک :  مان 
هتسب 10,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

یکیتسالپ یکیتسالپ هتسب   هتسب یکشزپ   یکشزپ شفک   شفک رواک   رواک یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ سنج   سنج فرصمرابکی   فرصمرابکی دراکنارب   دراکنارب شکور   شکور یتختور   یتختور ناونع : : ناونع 230230

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگیر یناجنسفر  یمشاه  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسرامیب  یتامدخ  مزاول  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095115000006 زاین :  هرامش 

ناگیر یناجنسفر  یمشاه  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ریذپراک  یتراجت  مان   HC3 لدم لیتسا  سنج  رادخرچ  هقبط  یناتسرامیب 3  نیب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناگیر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ  طیارش  تسا و  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  دیریگب و  سامت  ینیدلا 09162474950  سمش  مناخ  اب  ینف  تالاوس  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7691711561 یتسپ :  دک  دابآ ،  تمحر  ناگیر  هداج  رتمولیک 2  ناگیر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44444444-034  ، 44360205-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44360159-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع روتکناک (500 یاو  لماک  تیک  اب  یتسالپویژنآ  روتیلفنیا  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000167 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا سنج   سنج رادخرچ   رادخرچ هقبط   هقبط یناتسرامیب  33   یناتسرامیب نیب   نیب ناونع : : ناونع 231231

(( ددع ددع 500500 )) روتکناک   روتکناک یاو   یاو لماک   لماک تیک   تیک اباب   یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ روتیلفنیا   روتیلفنیا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 232232
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هعلاطم و  تسویپ  تسیل  امتح  - دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  راتسرپ - راضحا  گنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ

1101090217000327 زاین :  هرامش 
دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNSG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم مامت  هب   . ددرگ لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  تسیل  امتح  - دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  راتسرپ - راضحا  گنز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دوش تقد  تسویپ  تسیل 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

لیمکت لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل امتح   امتح -- دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   راتسرپ - - راتسرپ راضحا   راضحا گنز   گنز ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ

233233
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 50 زیاس 16*3  یج  لبد  دنس  / ددع دادعت 50  یج 12*3  لبد  دنس  / ددع دادعت 100  تدم  دنلب   28  - لبد 4/8 دنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک  / ددع

1101050259001215 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 3 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  تک  نودب  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 12 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مزاول یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 3 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  لیفوردیه  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 دادعت   دادعت   33** 1616 زیاس   زیاس یجیج   لبد   لبد دنس   دنس // ددع ددع   5050 دادعت   دادعت   33** 1212 یجیج   لبد   لبد دنس   دنس // ددع ددع   100100 دادعت   دادعت تدم   تدم دنلب   دنلب   2828  - - 4/84/8 لبد   لبد دنس   دنس ناونع : : ناونع
لخاد لخاد دیلوت   دیلوت // هباشم هباشم دکدک   // ددع ددع

234234
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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 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لینو شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003347 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرد یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   FINE.DR GLOVE MOASER WONDERFUL یتراجت مان  یددع  نتراک 100   S-L زیاس لینو  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

قافآ
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یتساوخرد  ساتجا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004926 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اب یناسنا  یوراد  عون  ایرآ  یزاس  وراد  هدنزاس  عجرم   Alu/PVDC تروص هب  یددع  رتسیلب 6  ییاوقم 1  هبعج   mg 250 زد لوسپک  نیسیامورتیزآ  الاک :  مان 

ایرآ یزاس  وراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دیدج  نویسالومرف 
هتسب 8,870 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لینو لینو شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 235235

ییوراد ییوراد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 236236

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناریا یالاک  طقف   ) رادشک رود   230x120 cm فرصم رابکی  فحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000294 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ردنب بط  ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  ردنب  بط  ماردپ  یتراجت  مان   230x120 cm زیاس ینوفلس  هتسب   PTB لدم یناتسرامیب  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تیفیک  یسررب  تهج  هنومن  هدنشورف .  هدهع  هب  لاسرا  لمح.تسا و  یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.هباشم هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناریا یالاک  طقف   ) رادشک رود   230x120 cm فرصم رابکی  فحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000294 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ردنب بط  ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  ردنب  بط  ماردپ  یتراجت  مان   230x120 cm زیاس ینوفلس  هتسب   PTB لدم یناتسرامیب  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 

هتسب 2,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تیفیک  یسررب  تهج  هنومن  هدنشورف .  هدهع  هب  لاسرا  لمح.تسا و  یمازلا  مالقا  هیلک  یارب   UID دک.هباشم هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یناریا یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) رادشک رادشک رود   رود   230230 x120  cmx120  cm  فرصم فرصم رابکی   رابکی فحلم   فحلم ناونع : : ناونع 237237

 ( ( یناریا یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) رادشک رادشک رود   رود   230230 x120  cmx120  cm  فرصم فرصم رابکی   رابکی فحلم   فحلم ناونع : : ناونع 238238

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 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

6103920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتسویپ هب  نآ  ییاراکو  یتساوخرد  هاگتسد  قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.ددع  یبلق 1 کوشورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101094953001112 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

روشک  ZOLL MEDICAL CORPORATION هدنزاس عجرم   ZOLL یتراجت مان   AED Plus لدم کیتاموتا  مامت  یکشزپ  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
ما نا  یب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  اهتسویپ  هب  العتسا م  رد  تکرش  طیارش  زا  عالطا  ارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:09169188922 و06134434142 یحایم دیرخ  سانشراک 

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

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم هعجارم اهتسویپ   اهتسویپ هبهب   نآنآ   ییاراکو   ییاراکو یتساوخرد   یتساوخرد هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زا.ددع   زا.ددع 11 یبلق   یبلق کوشورتکلا   کوشورتکلا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش

239239

نیلولعم نیلولعم یشخبناوت   یشخبناوت لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 240240

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیل قبط  نیلولعم  یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000136 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   ICD-PX333 لدم انیبان  دارفا  هژیو  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   AR/AS100 لدم انیبان  دارفا  هژیو  دیفس  اصع  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   AR/AS300 لدم انیبان  دارفا  هژیو  یکتلغ  رس  اصع  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یشخبناوت تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف   21x29/7 cm زیاس  g 140 ژامارگ اب  انیبان  دارفا  راتشون  صوصخم  لیرب  ذغاک  الاک :  مان 
اهر رذآ 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AZ_401 لدم نکشن   ABS سنج یرتکاراک  یطخ 30  نایانیبان 14  حول  الاک :  مان 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  اهر  رذآ  یشخبناوت 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع یفارگویژنآ (1000 دنب  چم   / دنبرآ یت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000166 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
لک عومجم   1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچربو  دمیآ   . دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  ددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا نانادبآ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا..تنویب  لدم  بلقراون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000044 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تشادهب نازیم  هدننک  هضرع  عجرم   KENZ یتراجت مان   KENZ CARDICO 1210 لدم هلاناک  فارگویدراکورتکلا 12  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/16 زاین :  خیرات 

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنویب لدم   ... بلقراون هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: 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

یفارگویژنآ یفارگویژنآ دنب   دنب چمچم   دنبرآ   - - دنبرآ یتیت   ناونع : : ناونع 241241

تنویب تنویب لدم   لدم بلقراون   بلقراون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 242242
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2000   - mm 1/8 زیاس یکشزپ  لافطا  شکور  نودب  یپوکسودنا  فرصم  راب  کی  یسپویب  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000168 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدنزاس  عجرم   LTP یتراجت مان  یددع  تکاپ 1   13x21 cm زیاس یکشزپ  لافطا  شکور  نودب  یپوکسودنا  فرصم  راب  کی  یسپویب  سنپ  الاک :  مان 
نایسراپ بط  سوتول  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  بط  سوتول  یکشزپ 

ددع 2,000 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

ددع ددع   2 0002000 دادعت   دادعت  -  - mmmm  1/81/8 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ لافطا   لافطا شکور   شکور نودب   نودب یپوکسودنا   یپوکسودنا فرصم   فرصم راب   راب کیکی   یسپویب   یسپویب سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 243243

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  17 دادعت :  نادند  تکام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  17 دادعت :  کاوسم  تکام 

1201060023000878 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدیمح 09177913032 ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

کاوسم کاوسم تکام   تکام نادند   - - نادند تکام   تکام ناونع : : ناونع 244244

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یناریا  یکشزپنادند  لگنآ  یکشزپنادندروتوم و  ریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000124 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
BESTDENT FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT هدنزاس عجرم   GOLDBEST یتراجت مان   202M3 لدم یکشزپنادند  روتوم  ریا  سیپ  دنه  الاک :  مان 

تراجت نادند  قافآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SGM-E16RI لدم یکشزپنادند  تنلپمیا  لگنآ  سیپ  دنه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یکشزپنادند   یکشزپنادند لگنآ   لگنآ وو   یکشزپنادندروتوم   یکشزپنادندروتوم ریا   ریا ناونع : : ناونع 245245

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم یشخبناوت  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000135 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   VSPS هدنزاس عجرم   VIRASANA یتراجت مان   mg/5hd لدم نایانیب  مک  صوصخم  لباتروپ  یلاتیجید  امن  گرزب  الاک :  مان 

ناطلس یتعنص  الاک  تازیهجت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یشخبناوت  نواعم  یشخبناوت و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

ولداهرف 09122725690 یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایانیب نایانیب مکمک   صوصخم   صوصخم لباتروپ   لباتروپ یلاتیجید   یلاتیجید امن   امن گرزب   گرزب ناونع : : ناونع 246246

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 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

6103960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  دیئات  دروم  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  تسویپ (  لودج  دادعت  ینف و  تاصخشم  قباطم  لیتسا  یلارت  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000245 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   TROMAX E لدم ءایحا  سناژروا  یلارت  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax W لدم لیتسا  نامسناپ  یلارت  الاک :  مان 
ددع 64 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   120x90x45 cm زیاس  Tromax W لدم لیتسا  سنج  ینحنم  یناتسرامیب  زیم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نایسراپ زیهجت  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایسراپ  زیهجت  اکرآ  هدنزاس  عجرم   ATP10309 لدم یکشزپ  رامش  زاگ  یلارت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/19 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

لیتسا لیتسا یلارت   یلارت عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 247247

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6103961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد هدننک  عیزوت  یاه  تکرش  طقف  ددع -  دادعت 2100  یلخاد -  دیلوت  لیرتسا -  یکشزپ -  یا  هعطق  یس 3  یس  گنرس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک ناتسا 

1101094058000169 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنرس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  امیس  یددع  نتراک 300   cc 20 یکشزپ فرصم  رابکی  هکت  گنرس 3  الاک :  مان 
نتراک 7 دادعت : 

1401/10/19 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

یکشزپ یکشزپ یایا   هعطق   هعطق یسیس  33   یسیس     2020 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 248248

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 214 ھحفص 194 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eq4qsqnyh7rtq?user=73474&ntc=6103961
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6103961?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناریا - سالگ ربیاف  تباث ( راد  هیاپ  هداتسیا  دازون  جنس  دق  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000879 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
* سانشراک طسوت  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  شرافس  لوبق  ** 09171910924 رگراک نیما  : سانشراک - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.هدننک :  دیلوت  اب  هدنرب  تیولوا.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

(( یناریا یناریا -- سالگ سالگ ربیاف   ربیاف تباث ( ( تباث راد   راد هیاپ   هیاپ هداتسیا   هداتسیا دازون   دازون جنس   جنس دقدق   زیم   زیم ناونع : : ناونع 249249

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 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  اب  نربولگ  هیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تلاصا  بسچرب  یرابتعا  تروصب  دیرخ 

1101030686002918 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GEM SRL هدنزاس عجرم   GLUBRAN 2 یتراجت مان   cc 1 یلایو رتسیلب 1  یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 
داپ

لایو 10 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فلتخم یاهزیاس  اب  نربولگ  هیام  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تلاصا  بسچرب  یرابتعا  تروصب  دیرخ 

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

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب یرابتعا   یرابتعا تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ فلتخم   فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس اباب   نربولگ   نربولگ هیام   هیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 250250

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 50 یراتسرپ 540 هیال  کسام 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000118 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دقاف  TYPE 2 لدم یددع  ییاوقم 50  هبعج   g 25 نولب تلم  هیال  کی  دناب g 25 و  ناپسا  هیال  ود  سنج  راد  دنب  هیال  هس  فرصمرابکی  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

رمیلپ تعنص  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  تعنص  نیهب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان 
هبعج 540 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک قباطت  مدع  تروص  رد.تسا  هدنشورف  هدهعب  نامرد  تیریدم  لحم  ات  هنومن  الاک و  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب دیلوت  زوجم  یاراد  ای  شورف  هریچنز  تیوضع   imed هناماس رد  دیاب  هاگدنشورف   . .دوشیم عوجرم  الاک   ، یلاسرا هنومن  اب  یلاسرا 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: 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

یددع یددع 5050 هتسب   هتسب 540540 یراتسرپ   یراتسرپ هیال   هیال کسام  33   کسام ناونع : : ناونع 251251
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  سوسکن 10  یموتکرتیو  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  / هباشم دک   / دشاب یم  همیمض  تساوخرد  تاحیضوت و 

1101050259001216 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رهم  بط  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   DORC یتراجت مان   CAR03.9100 دک یکشرپ  مشچ  یموتکرتیو  وکیف  تساک  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  .و  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  همیمض 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوسکن سوسکن یموتکرتیو   یموتکرتیو تساک   تساک ناونع : : ناونع 252252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشارت هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000795 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هشارت هلول  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 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

هشارت هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 253253

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراتسرپ  شرازگ  گرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000992 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یراتسرپ  شرازگ  گرب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
گرب  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرفعج 09177318990و یاقا  ینف  سانشراک  ههام  ود  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک 

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

یراتسرپ یراتسرپ شرازگ   شرازگ گرب   گرب ناونع : : ناونع 254254

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوف دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000796 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یلوف دنوس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  400 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 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

یلوف یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 255255

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  یددع )  2  ) راد شک  فرصم  رابکی  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000292 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هب تسیاب  یم  یتساوخرد  یاهالاک  هنومن  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت یتساوخرد  کرادم  روتکاف و  شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض  .دامن  لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هنومن  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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 شکشک   فرصم   فرصم رابکی   رابکی هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 256256

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل   . تداعس هار  ناگدنیوپ  - رتسگ ناگزاس  یتایح  مئالع  روتینام  یارب  رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002474 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا )  ) لخاد دیلوت  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

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

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یارب   یارب رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 257257
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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

6104125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02186126205 نفلت  .دشاب  یم  زور  دودح 50  روتکاف  رودص  خیرات  زا  هدکشناد  تخادرپ  طیارش   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090360000026 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهگنر عاونا  تهج  بسانتم  زوراگآ و  لژ  تهج  بسانتم  یبآ  رون  یاراد  زیای 20.20 -  ات  فلتخم  یاه  زیاس  یاه  لژ  یارب  - ایپویساک کاد  لژ  هاگتسد  - 

 . سناسرولف
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لخاد  دیلوت  طقف  هاگتسد  .دامرف 3 تمیق  مالعا  هناماس  رد  دراد  قباطت  الماک  هدش  هئارا  تاصخشم  هک  یتروص  رد   2  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42933270-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: 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

فلتخم فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس یاه   یاه لژلژ   یارب   یارب -- ایپویساک ایپویساک کاد   کاد لژلژ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 258258
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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یجنس 3000  رلک  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکشب نیرلکرپ 1  ردوپ 

1101093818000056 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ردوپ عون  نیرلکرپ  یتراجت  مان  یمرگولیک  هکشب  دصرد  تیرلکوپیه 60 میسلک  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   PALIN TEST هدنزاس عجرم   PALIN TEST یتراجت مان  یددع  رتسیلب 10  ییاوقم 25  هبعج   No.1 صرق  DPD یجنس رلک  فرعم  الاک :  مان 

زیهجت امزآ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هبعج 12 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یردیح 09029314099  مناخ  اب  الاک  هیدات  یگنهامه  تهج  ههام  کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکشب هکشب   11 نیرلکرپ   نیرلکرپ ردوپ   ردوپ ددع   ددع   30003000 یجنس   یجنس رلک   رلک صرق   صرق ناونع : : ناونع 259259
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکاف شیپ  دمیا - یراذگراب  هباشمدک -  ناریا  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000567 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولوپآ ولوپآ یتراجت   یتراجت مان   مان   cardiovascularcardiovascular  دربراک دربراک ییوراد   ییوراد تنتس   تنتس ناونع : : ناونع 260260
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم تسویپ  داعباو  قیقد  تاصخشماب  یرتمویدا  کیتسوکآ  کقاتا  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001103 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ بط  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   IRAN یتراجت مان   TAK KABIN لدم یرتمویدا  کقاتا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  هدننک  نیمات  سامت  هرامش   - یراک هامود  تخادرپ  یگنهامه 09169141669-  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یسررب  تسویپ  تسیل   - بوغرم کی و  هجرد  یالاک 

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

ددرگیم ددرگیم تسویپ   تسویپ داعباو   داعباو قیقد   قیقد تاصخشماب   تاصخشماب یرتمویدا   یرتمویدا کیتسوکآ   کیتسوکآ کقاتا   کقاتا کیکی   ناونع : : ناونع 261261
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لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  13 سوت رکیپ  ورس  فیق  هارمه  هب  وشات  هلبم  هزیناولاگ  تلاوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع سوت 13 رکیپ  ورس  لاسگرزب  درادناتسا  هداس  هزیناولاگ  رکاو 

1101004496000003 زاین :  هرامش 
( یویگ  ) رثوک ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سوت رکیپ  ورس  هدننک  دیلوت  عجرم  فیق  اب  وشات  هلبم  هزیناولاگ  تلاوت  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سوت رکیپ  ورس  هدننک  دیلوت  عجرم  درادناتسا  هداس  هزیناولاگ  رکاو  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رثوک رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - رثوک یتسیزهب  هرادا  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4746756851 یتسپ :  دک  ینواعت ،  تکرش  بنج  نارادساپ -  نادیم  یرهش -  ود  هقطنم  رثوک -  رثوک ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32942813-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32943368-045 :: 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

سوت سوت رکیپ   رکیپ ورس   ورس لاسگرزب   لاسگرزب درادناتسا   درادناتسا هداس   هداس هزیناولاگ   هزیناولاگ رکاو   رکاو ددع   ددع   1313 سوت سوت رکیپ   رکیپ ورس   ورس فیق   فیق هارمه   هارمه هبهب   وشات   وشات هلبم   هلبم هزیناولاگ   هزیناولاگ تلاوت   تلاوت ناونع : : ناونع
ددع ددع 1313

262262
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون 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

6104321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004914 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  FERRING هدنزاس عجرم   PROPESS یتراجت مان  یددع  هبعج 10   mg 10 زد شهر  هتسهآ  لانیژاو  صرق  یناسنا  یوراد   E2 نیدنالگاتسورپ الاک :  مان 

وراد بای  نامرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
هبعج 1,270 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صرق صرق یناسنا   یناسنا یوراد   یوراد   E2E2 نیدنالگاتسورپ   نیدنالگاتسورپ ناونع : : ناونع 263263

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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افش 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6104331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  اب  رگید  دنرب  دات  ددرگ ،  همیمض   IRC دک دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شجنس  دحاو 

الاک تیفیک  طرش  اب  زکرم  دات 
09188840358: یجرف

1101094152000234 زاین :  هرامش 
زقس ناتسرهش  افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   IRANSET یتراجت مان   Pardic لدم یکشزپ  لتاب  تسچ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681965873 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  نایرکوم _  نادیم  زقس _  ناتسدرک _  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36304064-087  ، 36251701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36251708-087 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

61024016FR لدم قورع  بلق و  هحفص 7)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیپاوس6102409 تست   ) یتساوخرد یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
یکیژولویب تست.ددع  1500( کشخ تارارح   ) روف ییایمیش  تست.ددع  500 ددلآرتولگ

( ددع 150 بوطرم ترارحوالکوتا 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6102410( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 3  اب  یموتسلک  هسیک  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6102421 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  یواگ  . هحفص 7)نیموبلا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6102428( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 3  اب  زیاس 16  زیلاید  رتتاک  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6102433 / هام هس  طقف  تخادررپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  تناس  / هار 16  هس  یس  یو  یس  هحفص 7)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

IRANSETIRANSET یتراجت   یتراجت مان   مان   PardicPardic لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ لتاب   لتاب تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 264264

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

لمح6102442 هنیزه  هام /  هس  طقفو  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  روتناک /  جیرتراکو  رلپتسا 
هدنشورف اب 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6102451 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط   bs 800(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتست6102456 دصکی   G6PD تیکو هتاردیهد  ییولیکا  کیلیسیلاسوفلوس  هحفص 7)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6102468 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  میات  لیر  هحفص 7)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لباق6102483 ریغ  هباشم و  دک  ناریا.سکیدم.تسبو  .hd .اپوس دنرب  زا  طقف  .100cc تسورکیم
.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نودلاش6102484 هحفص 7)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طسوتم6102489 زیاس  لاسگرزب  یزغم  راون  دورتکلا  هحفص 7)هالک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پتسا6102492 ناو  طقف  یموتسرفن  هحفص 7)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هداس6102504 تناس  یترارح 5.5  یلور  ذغاک  -  Zoll کوش هاگتسد  هحفص 7)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یذغاک6102536 فافل  یمومع  فرصم   CH12 نوتالن هحفص 7)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدنشورف6102700 هدهع  هب  لمح  هنیزه  دم  یآ  اب  لاسگرزب  یا  هبرقع  جنس  راشف  هاگتسد  دیرخ 5 
دشابیم هام  تروص 2  هب  تخادرپ  دشاب  هدش  همیمض  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  دشابیم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6102704 قبط  تیالو  کینیلک  یهاگشیامزا  مالقا  هحفص 7)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6102706 ای 50000 یددع  هتسب 50 1000 نوخ دنق  تست  هحفص 7)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکاف6102714 شیپ  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  تمسق  رد  دادعت  مالقا و  هاگشیامزا  یفرصم 
ههام راهچ  باسح  هیوست.ددرگ  همیمض  امتح 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6102745( یپوکسارپال تسویپ ( تسیل  قبط  یکشزپ  هحفص 7)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.تسا6102750 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . ددع ازیالا 5  CA125 وددع ازیالا 5  ANTI -CCP(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 211 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاسگرزب6102757 پوکسورترویو  چنرف  لافطا 7/5-6 هحفص 7)پوکسورتروی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6102775C3 C4(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاصخشم6102841 قبط  ناسهب  تکرش  MC12 لدم هخاش  16 ژویفیرتناسورکیم هاگتسد  کی  دیرخ 
تسا هباشم  دکناریا  تسویپ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیمانیادوروا6102871 هحفص 7)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

داهنشیپ6103000 تسویپ ،  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  عیام ،  نژورتین  نزخم 
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدامآ6103027  EMB agar تشک طیحم  یهاگشیامزآ -  هحفص 7)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پوکسگنرال6103037 هحفص 7)هغیت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 7)پوکسورکیم6103044 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6103051 نشنتسکا  هحفص 7)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نتراک6103053 20 35*10 شید هحفص 7)یرتپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6103088 قبط  هاگشیامزا  هحفص 7)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمازلا6103089 دمیآ  هیدات  روتکافشیپ و  هئارا  ههامود /  تخادرپ  یهاگشیامزآ /  رتناک  رلور و 
تسا

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ای6103092 یددع  نتراک 10000 دادعت 4  28G زیاس رپ  یلومعم 4 لیرتسا  نوخ  دنق  تسنال 
ددع 40000

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنف6103148 نودب  راد  فاک   4 هشارت هحفص 7)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6103226( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) دات طرش  هب   TVT هحفص 7)شم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6103240 قبط  تیالو  کینیلک  یکشزپ  تازیهجت  هحفص 7)نویساربیلاک  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

هب6103256 رتشیب  تاحیضوت   HACH یناپمک  DR6000 لدم  UV/Vis رتموتفورتکپسا هاگتسد 
دشابیم تسویپ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهاگشیامزآ6103297 هجرد  37 هحفص 7)روتابوکنا یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6103305ERBE رتوک تیلپ  طبار  -ERBE هاگتسد رالوپ  یاب  رتوک  هحفص 7)میس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبط6103307 صیخشت  هاگشیامزآ   low لرتنک ورکیم  نیموبلآ  هحفص 7)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6103309 یژولورا  یلوف  هحفص 7)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرام6103324 هحفص 7)نب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تامزلا6103399 قبط  یناریا ) یالاک  طقف  ) mm 38 لوط یفارگویمورتکلا  هاگتسد  ینزوس  دورتکلا 
 . تسویپ

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یموب6103443 تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  ......تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتراجت6103472 مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 8 لوط  F 5/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  هس  رتتاک 
ARROW

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یفارگونوس6103515 هاگتسد   PB-AKP3-8CA لدم هعطق  هحفص 7)بورپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتابوکنا6103533 هحفص 7)رکیش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6103683 قیقد  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . 1 ددع  NST گنیرروتینام لاتف 
.تسویپ قبط  نآ  ییاراکو 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هئرا6103695  - دشابیم هباشم  دکناریا  -- وکیدم -- سکمیروس -- کت نیکسا  دنرب  طقف  دورتکلا  تسچ 
تسیمازلا هناماسرد  دنرب  عون  ندومن  صخشم  اب  روتکاف  شیپ 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

والکوتا6103747 لیرتسا  هحفص 7)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کینیلک6103814 یلپ  هاگشیامزآ  تهج  رزیالانآ  وتا  هحفص 7)هاگتسد  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

تسویپ6103873 کرادم  قبط  یناقلاط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  زاین  دروم  ینتشاک  هحفص 7)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6103924( ددع 6F-7CM (1000 لایدار هحفص 7)تیش  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیرتسا6103932 لاسگرزب  رادریش  راردا  هحفص 7)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم6103935 دک  ناریا  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یتست   200 یمیشویب روزیلانآوتا  هاگتسد  2
تسا

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6103936( یژولوتامهرسکیم ) یکطلغ هحفص 7)یراتور  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوگسوراپال6103942 هحفص 7)رازبا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتناراگدمیا6103947 روتکاف  تاموزلم  هیلک  ندوباراد  یدومع  یرتیل  50 والکوتا هجوت  هباشمدک  ناریا 
دوشیم تدوع  بویعم  سنج  ههامود  هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم 

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناتسرامیب6103956 والکوتا  هاگتسد  نویسازیلیرتسا  تست  هحفص 7)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ6103958 نوخ  قیرزت  تس  مرس -  هحفص 7)تس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دوش6104019 هظحالم  تسویپ  تاصخشم  قبط  نامیدس  ESR(7 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ادهش6104090 ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  والکوتا ) لیرتساذغاک  ) یکشزپ یفرصم  تاموزلم 
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  تسا ) هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  ) .رتشوش

هحفص 7) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 7)کلیس6104115 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6104691mg\5 ml 250 زد نویسناپسوس  نیسیامورتیرالک  یهاگشیامزآ -  هحفص 7)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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