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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 21  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 4

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

( یهگآ دادعت 73  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

140 1140 1 نابآ   نابآ   1 11 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7777))

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

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

زا 71 ھحفص 1 

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


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

یهدنامرف عافد -  عیانص  نامزاس  ینابیتشپ  یاه  هاگرارق  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیچراپ هقطنم  یادهش  هاگرارق 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  مرف  رد  جردنم  تایئزج  طیارش و  اب   QCM دنرب رتمیلیم  ضرع 230  ردلوم  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرف رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب   OPG یکشزپنادند یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ 

هصقانم مرف  رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب  لباترپ  روتالیتنو  هاگتسد  کی  دیرخ 
هصقانم مرف  رد  جردنم  طیارش  تایئزج و  حرش  هب  زیلانآ  رازفا  مرن  صوصخم ، لباک  رتنیرپ ، هروتینام  لیمدرت ، ، ECG لماش شزرو  تست  هاگتسد  کی  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم یناگرزاب -  تنواعم  نیچراپ ، هقطنم  یادهش  هاگرارق  یهدنامرف  نیچراپ ، یادهش  راولب  یاهتنا  ینامیلس ، مساق  دیهش  نادیم  تشدکاپ ، نارهت -   :: سردآ سردآ
دادرارق

36024502-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R2-01/030 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش پاچ  زا  سپ  زور  تفه  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروصب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  داتس ) هناماس  )
فارگوتامورک نوی  هاگتسد  دیرخ  - 

لایر دروآرب 16.774.912.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 838.745.600  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  مود -  هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب   :: سردآ سردآ

3894-07731313992 :: نفلت :: WWW.SPGC.IR 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

...و ...و لباترپ   لباترپ روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ردلوم -  -  ردلوم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

فارگوتامورک فارگوتامورک نوی   نوی هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 71 ھحفص 2 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097915000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905559 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ءاقترا  لباق   ، Elvis تیلپ یبناج  هعطق  زا  هدافتسا  اب  رتموتفورتکپسا )  ردیر ،  ازیالا  ردیر (  تیلپ  ورکیم   SPECTROstar Nano هاگتسد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . Mars رازفا مرن  هارمه  هب  و   , Cuvette یریگرارق هاگیاج  یاراد  تیلباق Incuba tion /Shake و  اب  دشاب .  نامز )  مه  تروص  هب  هنومن   16 پارد (  ونان  هاگتسد 

 ( ناملآ  BMG LABTECH هاگتسد هدنزاس  یناپمک  ) 
هب لاصتا  تیلباق  اب  نیئتورپ )  دننام DNA , RNA و  رتیلورکام  مک 2  مجح  اب  شزرا  اب  یاه  هنومن  شناوخ  تهج  )  Elvis تیلپ یبناج : تاعطق  حرش 

 SPECTROstar Nano
یراس  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ، Elvis تیلپ یبناج  هعطق  زا  هدافتسا  اب  رتموتفورتکپسا )  ردیر ،  ازیالا  ردیر (  تیلپ  ورکیم   SPECTROstar Nano هاگتسد دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
مرن هارمه  هب  و   , Cuvette یریگرارق هاگیاج  یاراد  تیلباق Incuba tion /Shake و  اب  دشاب .  نامز )  مه  تروص  هب  هنومن   16 پارد (  ونان  هاگتسد  هب  ءاقترا  لباق 

 ( ناملآ  BMG LABTECH هاگتسد هدنزاس  یناپمک   . ) Mars رازفا
هب لاصتا  تیلباق  اب  نیئتورپ )  دننام DNA , RNA و  رتیلورکام  مک 2  مجح  اب  شزرا  اب  یاه  هنومن  شناوخ  تهج  )  Elvis تیلپ یبناج : تاعطق  حرش 

SPECTROstar Nano

لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یداهنشیپ  تمیق  دصرد  نیمضت 5  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  ایرد  هداج  رتمولیک 9  یراس  ناردنزام   ، 4818166996 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

ردیر ردیر تیلپورکیم   تیلپورکیم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 71 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r8nwchm3t8dm3?user=73474&ntc=5905559
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905559?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010950050000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  لیردنه  ریمعت  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر  10.011.736.331 دروآرب :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5905049 کی  دیرخ  یکشزپنادند -  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  ردلوم -  هاگتسد  کی  دیرخ 
...و لباترپ  روتالیتنو 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ردیر5905559 تیلپورکیم  هاگتسد  هحفص 2)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لیردنه   لیردنه ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 71 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/386
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0146501 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  رتم  تلو  ملق  دیرخ 2  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000803 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبتآ قیقد  رازبا  تازیهجت  عیانص  یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   AV-V1H لدم  48x96 mm داعبا زاف  کت  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   DV 96x96 لدم لاتیجید  هداس  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب  تمیق  هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولبات ییولبات رتم   رتم تلو   تلو ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 71 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6tlchgnfz6z4w?user=73474&ntc=5905095
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905095?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5905104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... MULTI GAS DETECTOR GAS ALERT MAX XT H 4 GAS % LEL O2.H2S AND CO و جنسزاگ - : یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 25  هب  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا 

1201092179000975 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 25  هب  ملق   1 - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
no 25 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادابآ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  لکح  هنیزه  / .ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 25  هب  ملق   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   MULTI  GAS DETECTOR GAS ALERT MAX XT H 4 GAS % LEL O2 .H2S AND COMULTI  GAS DETECTOR GAS ALERT MAX XT H 4 GAS % LEL O2 .H2S AND CO جنسزاگ - : - : جنسزاگ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
... ...
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  هشارت  هلول  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000064 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دک 311007510 نایناریا  بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BACTIGUARD هدنزاس عجرم  یددع  رادقم 100  نتراک  لاسگرزب  زیاس  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

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

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

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

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

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

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   هشارت   هشارت هلول   هلول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 77
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D نیماتیو تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000036 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
عجرم اریپ  راک  تسیز  یتراجت  مان  یتیک  هتسب 1   UMDNS 19142 دک ازیالا  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  ید  نیماتیو  یسکوردیه  ید  صیخشت 25 تیک  الاک :  مان 

اریپ راک  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  اریپ  راک  تسیز  هدنزاس 
هتسب 20 دادعت : 

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

هنومن ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا   IMED

هدنشورف  اب  لاسرا 
درس  هریجنز 

دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  رثکادح 1  تخادرپ 
یرادا  میات  رد  خرف  مناخ   09125853253

دنلب اضقنا  خیرات 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DD  نیماتیو نیماتیو تیک   تیک ناونع : : ناونع 88
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . پیرگ وتسیه  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001966 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   PROGESTERONE یتراجت مان   ml 16 لایو  brb038 دک ناطرس  صیخشت  تهج  یهاگشیامزآ   IHC یداب یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ZYTOMED SYSTEMS GMBH
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . پیرگ پیرگ وتسیه   وتسیه بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 99
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . موتورکیم غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001968 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نتداپ  یتراجت  مان   ml 250 یرطب دک 0706  نالتنوم  یژولوتیس  تفاب  بسچ  الاک :  مان 

یرطب 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زبس دید  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  دید  یتراجت  مان   S35 لدم یکشزپ   feather موتورکیم هغیت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . موتورکیم موتورکیم غیت   غیت ناونع : : ناونع 1010

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

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

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

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

5905172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زاتافسف نلاکلآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001969 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 6  هبعج   ml 400 یمیشویب زاتافسف  نلاکلآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 5 یلایو هبعج 5  یمیشویب  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 1 یلایو هبعج 1   CRP نویساربیلاک تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   SPINREACT S.A.U هدنزاس عجرم   ml 1 یلایو هبعج 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   ASO/CRP/RF level 1 یمیشویب لرتنک  مرس  الاک :  مان 
تراپ نامرد  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . زاتافسف زاتافسف نلاکلآ   نلاکلآ ناونع : : ناونع 111 1
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوکلاف هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001970 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رهم زیراک  یددع  نتراک 500  لدم 230-64   mm 100 عافترا  mm 16 رطق ینریاتسا  یلپ  درگ  هت  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

نتراک 10000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جنرت هدننک  هضرع  عجرم   ZIMAX هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 300  هتسب  لدم 18082818   mm 100 عافترا  mm 16 رطق یا  هشیش  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 
ریبدت بط 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . نوکلاف نوکلاف هلول   هلول ناونع : : ناونع 1212
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . ورکیم  BT پاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001972 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 16000   ISUN 013 لدم  ml 3 تیفرظ  BT 3000 یهاگشیامزآ پاک  الاک :  مان 

نتراک 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BT 3000BT 3000 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ پاک   پاک ناونع : : ناونع 1313
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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 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  / یپوکسوتسیس کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000842 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   50200E دک هناثم  کپ  الاک :  مان 
هتسب 1000 دادعت : 

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

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت تسویپ   تسویپ تاعالطا   تاعالطا // یپوکسوتسیس یپوکسوتسیس کپکپ   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تیفیک   تیفیک

1414
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . لیرتسا لتاب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001971 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1000   50x50x42 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  سنج  عوفدم  یریگ  هنومن  فرظ  الاک :  مان 

نتراک 2000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایرآ دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یددع  نتراک 500   RU-6010 لدم یکیتسالپ  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 30000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5905266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا لیرتسا لتاب   لتاب نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 1515

LABLAB  لناتم لناتم ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . LAB لناتم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001967 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   lit 2/5 یا هشیش  یرطب  دصرد  نلیاز 99 طولخم  الاک :  مان 

یرطب 300 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

DR.MOLALLALI یتراجت مان  یللجم  رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   lit 2/5 یا هشیش  فرظ  دصرد  HPLC-99/9 لوناتم الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOLALLALI یتراجت مان   lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  لایسالگ 100 دیسا  کیتسا  الاک :  مان 

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

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOLALLALI یتراجت مان   lit 2/5 یکیتسالپ فرظ  دصرد  Extra pure-99 نوتسا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 37  نیلامرف  دیهدلامرف  الاک :  مان 

رتیل 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  لونارگ  دماج  نیفاراپ  الاک :  مان 
مرگولیک 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشاب / یم  هاگشیامزآ  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  زکرم  نیا  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5905267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

25cm*200m یلخاد دیلوت  راخب  صوصخم  لیرتسا  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000774 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PMS STERILIZATION REEL یتراجت مان   cm 25 ضرع  m 200 لوط یلور  هتسب  یلومعم  لدم  لیرتسا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 20 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد  دیلوت  لور  دادعت 20  25cm*200m راخب صوصخم  لیرتسا  ذغاک 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

2525 cm*200mcm*200m یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت راخب   راخب صوصخم   صوصخم لیرتسا   لیرتسا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع پچ 100 رتتک 6-3.5  گنیدیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تسار 100 رتتک 6-3.5  گنیدیاگ 
1101030642001175 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دک دیعس  دای  تسود  هدننک  هضرع  عجرم   ASAHI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  زیاس 0/014  یقورع  یبلق   Hyperion گنیدیاگ رتتاک  الاک :  مان 

HW60JL350P10000
ددع 200 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پچپچ   66 -- 3.53.5 رتتک   رتتک گنیدیاگ   گنیدیاگ ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

5905406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رادبسچ 6000  تشپ  راخب  صوصخم  یخاد  دیلوت  سالک 6  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000778 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 6000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رادبسچ 6000  تشپ  راخب  صوصخم  یخاد  دیلوت  سالک 6  تست 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رادفاک  هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002332 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک طقف  افطل..تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  یناریا 

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

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   60006000 رادبسچ   رادبسچ تشپ   تشپ راخب   راخب صوصخم   صوصخم یخاد   یخاد دیلوت   دیلوت   66 سالک   سالک تست   تست ناونع : : ناونع 1919

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت ناونع : : ناونع 2020
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ کیرفسمتا  کیتاموتا  ریطقت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000721 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TANAKA هدنزاس عجرم   TANAKA یتراجت مان   ad-7 لدم یهاگشیامزآ  کیرفسمتا  کیتاموتا  ریطقت  هاگتسد  الاک :  مان 

ایرآ زیهجت  هشیدنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7288028-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوس نیهاش  یاقا  تاعالطا  یروانف  لوئسم  سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09179413227

1101030093000192 زاین :  هرامش 
هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بط کانور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   trinity biotech یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo تیک الاک :  مان 
هتسب 45 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوس 09179413227 نیهاش  یاقا  تاعالطا  یروانف  لوئسم  سامت  رامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: 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 کیرفسمتا   کیرفسمتا کیتاموتا   کیتاموتا ریطقت   ریطقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   IgM ToxoIgM Toxo  تیک تیک ناونع : : ناونع 2222
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  سکنیاد  پیت  لپمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000352 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
(( نتراک 1 لداعم هتسب  ییاتراهچ 12  هتسب  تنجیر  (()) نتراک لداعم 16  هتسب  ییات 192  راهچ  هتسب  سکنیاد  لپمس  پیت  - ))

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  204 دادعت : 

1401/08/15 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

سکنیاد سکنیاد پیت   پیت لپمس   لپمس ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  ( NK Cell lsolation Kit, human (130-092-657 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  ( CD MicroBeads, human (2 mL) (130-050-101

1201050207000281 زاین :  هرامش 
دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

دوش  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 
دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5905566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151787 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روفلوس نبرک -  هاگتسد  گنیر  - وا یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/11 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

ددع ددع کیکی   ( ( CD MicroBeads ,  human (2  mL)  ( 130 -050 - 10 1CD MicroBeads ,  human (2  mL)  ( 130 -050 - 10 1 ددع   ددع کیکی   ( ( NK Cell lsolation Kit,  human ( 130 -092 -657NK Cell lsolation Kit,  human ( 130 -092 -657 ناونع : : ناونع 2424

روفلوس روفلوس نبرک -  -  نبرک هاگتسد   هاگتسد گنیروا   گنیروا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525
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(( یهگآ یهگآ دادعت  7373   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نیبرود 500  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000746 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ددع نیبرود 500  رواک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع نیبرود 500  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   500500 نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب  / تسویپ دادرارق  مالعتسا و  ورف  قباطم  یناتسرامیب  هلوزیا  قاتا  یفنم  اوه  هاگتسد  بصن 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050270000063 زاین :  هرامش 

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب هلوزیا   هلوزیا قاتا   قاتا یفنم   یفنم اوه   اوه هاگتسد   هاگتسد   66 بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 1000 زیاس 8  تفج و  دادعت 2000  زیاس 7/5  تفج  دادعت 6000  زیاس 7  یلخاد  دیلوت  ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج

1101091216000772 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 6000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 2000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفج دادعت 1000  زیاس 8  تفج و  دادعت 2000  زیاس 7/5  تفج  دادعت 6000  زیاس 7  یلخاد  دیلوت  ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 دادعت   دادعت   88 زیاس   زیاس وو   تفج   تفج   20002000 دادعت   دادعت   7/57/5 زیاس   زیاس تفج   تفج   60006000 دادعت   دادعت زیاس  77   زیاس یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت ردوپ   ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تفج تفج

2828

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

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

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

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

5905149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح دادعت 1680  تیساسح 9*2/5 دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000773 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتیگ طارقب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج   m 9 لوط  cm 2/5 ضرع یکشزپ  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1680 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقلح دادعت 1680  تیساسح 9*2/5 دض  بسچ 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقلح هقلح   16801680 دادعت   دادعت 2/52/5 ** تیساسح  99 تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  یکشزپ  کسام  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000065 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 250  نتراک  فرصمرابکی  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 

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

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

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

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

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

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   یکشزپ   یکشزپ کسام   کسام عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  راد  طخ  هداس و  زاگ  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000066 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ نامرد  دیما  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  اوادم  یتراجت  مان   kg 1 ییاوقم هبعج   Gpk 820 لدم  10x10 cm نامسناپ راد  طخ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

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

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

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

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

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

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   راد   راد طخطخ   وو   هداس   هداس زاگ   زاگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

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

5905165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یس 5000  یس  یکیتسالپ 500  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000775 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NOPA یتراجت مان   cm 11 زیاس  KU 300/11 لدم لمع  قاتا  رویسر  فرظ  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یس 5000  یس  یکیتسالپ 500  رویسر 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 یسیس   یسیس     500500 یکیتسالپ   یکیتسالپ رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 3232

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

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

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

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

5905167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلایدومه طبار  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000278 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NIKSET یتراجت مان  یددع  دحاو 24  رد  دادعت  نتراک  یدنب  هتسب  عون   plus ینایرش یدیرو  لدم  نوخ  لاقتنا  تهج  زیلایدومه  طبار  یاه  هلول  تس  الاک :  مان 

راک امنهر  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
تس 100 دادعت : 

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

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلایدومه زیلایدومه طبار   طبار هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ینولیان  سکتال و  شکتسد  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000067 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت اتیس  هدننک  هضرع  عجرم   REZI یتراجت مان  یددع  نتراک 10   large زیاس سکتال  فرصم  رابکی  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تسا و  هدوب  هنومن  ناونع  هب  قوف  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هصقانم  طیارش  دات 

.تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  تبث 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

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

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

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ینولیان   ینولیان وو   سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3434

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

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

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

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

5905169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلخاد 100  دیلوت  یپوکساراپال  فرصم  رابکی  نشیگیرا  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000776 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
cm 28 زیاس ورشیپ  حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یتس  کپ 1  یو  هتسب  دک 3361  یکشزپ  نشیگیرا  نشکاس  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلخاد 100  دیلوت  یپوکساراپال  فرصم  رابکی  نشیگیرا  نشکاس 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمخح  هنیزه  - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت یپوکساراپال   یپوکساراپال فرصم   فرصم رابکی   رابکی نشیگیرا   نشیگیرا نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکو دنار  لیرکونوم  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000279 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  لیرکونوم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد  یاهزیاس 

یددع هتسب 12 نزوس 26 25 تاک  3/0
یددع هتسب 12 نزوس 26 2 دنار  3/0
یددع هتسب 12 نزوس 37 5 تاک  2/0

یددع هتسب 12 4 19 نزوس دنار  4/0

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

تاکو تاکو دنار   دنار لیرکونوم   لیرکونوم خنخن   ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 600 دادعت زیاس 2 فرصم  رابکی  سابلددع  فرصم 1200 رابکی  زیاس 3 لافطا  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000766 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  یتراجت  مان  یتس  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دناب  ناپسا  سنج  راولش  زولب و  ازجا  مان  لافطا  صوصخم  فرصم  رابکی  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1800 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  هنومن  لاسرا  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا صوصخم   صوصخم فرصم   فرصم رابکی   رابکی رامیب   رامیب سابل   سابل تستس   ناونع : : ناونع 3737
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ناتسزوخ یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صقان تسویپ  مالعا  تروصردو  دشدهاوخن  هدادرثا  بیترت  صقان  یاه  تسویپ  هب  یتسویپ  لیاف  حرش  هب  یکشزپ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  خساپ 

1101003524000251 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بط افص  زاگ  دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 6  هتسب   30x40 cm زیاس یکشزپ  گنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  خساپ  صقان  تسویپ  مالعا  تروصردو  دشدهاوخن  هدادرثا  بیترت  صقان  یاه  تسویپ  هب  یتسویپ  لیاف  حرش  هب  یکشزپ  تاموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  اب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  هباشم و  الاک  دک  ناریا  ددرگ  یم  لاطبا 

6177615438 یتسپ :  دک  یزاس ،  روتکار  تکرش  یوربور  - یا هفرح  ینف و  راولب  - رادیپس - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270064-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279743-061 :: 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

صقان صقان تسویپ   تسویپ مالعا   مالعا تروصردو   تروصردو دشدهاوخن   دشدهاوخن هدادرثا   هدادرثا بیترت   بیترت صقان   صقان یاه   یاه تسویپ   تسویپ هبهب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   لاطبا   لاطبا هدننک   هدننک نیمات   نیمات خساپ   خساپ
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 7 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000767 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا   Lit 7 یا هناوتسا  لدم  یکشزپ  هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل سکاب 12 یتفس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000768 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
امنهر کین  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 20  یا  هناوتسا  لدم   Lit 12 مجح  safety box یکشزپ هدنرب  زیت و  یاهدنامسپ  فرصمرابکی  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

راک
نتراک 2400 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  irc دکو روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل سکاب  77 سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 3939

یرتیل یرتیل 1212 سکاب   سکاب یتفس   یتفس ناونع : : ناونع 4040
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هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  تیفیک  اب  یالاک  هدش  هدافتسا  لداعم  دک  ناریا  زا   ) کولانآ  35x35 cm زیاس یکشزپ   RTG-G یژولویدار ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101093263000216 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMAX یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   35x35 cm زیاس یکشزپ   RTG-G یژولویدار ملیف  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب IMED تیاس رد  زاجم  ناگ  هدنشورف  ءزج  یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  کی  تروص  هب  لک  هنیزه  تخادرپ 

دشاب یددع  هتسب 100 هب  یراذگ  تمیق 
دوشیم هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  لوبق  لباق  ینف  لوئسم  دات  دروم  تیفیک  اب  یالاک 

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

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 دروم   دروم تیفیک   تیفیک اباب   یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) کولانآ کولانآ   3535 x35 cmx35 cm  زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ   RTG-GRTG-G یژولویدار   یژولویدار ملیف   ملیف ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم

4141
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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 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یددع هتسب 36  مادکره 2  نزوس 8و6  نلورپ 8/0  حارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001169 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp745x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  هتسب 36  یدنب  هتسب  عون   vp902x لدم قورع  بلق و  یحارج   surgiproll عون نزوس  خن و  الاک :  مان 

یهاگشیامزآ یروآ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- لاس کی  زا  شیب  رابتعا  خیرات  یاراد  هام -  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 وو 88 نزوس   نزوس   8/08/0 نلورپ   نلورپ حارج   حارج خنخن   ناونع : : ناونع 4242
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  الاک  دنرب  افطل  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع الاب 150  لیتسا 16  میقتسم  یسندوترا  میس 

ددع ناپ 150  لیتسا 16  میقتسم  یسندوترا  میس 
1101030577000213 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ناویک رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   RMO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   in 0/16 زیاس  Upper لدم یسندوترا  لیتسا  چرآ  میس  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناویک رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   RMO یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   in 0/16 زیاس  Lower لدم یسندوترا  لیتسا  چرآ  میس  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/08/17 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

یسندوترا یسندوترا لیتسا   لیتسا چرآ   چرآ میس   میس ناونع : : ناونع 4343
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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 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  80mm = 35 یشرب یطخ  رلپتسا  جیرتراکددع  5  = یشرب 80 یطخرلپتسا  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

1101050259000839 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  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 5 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

OPTCLA هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 1  لدم 01865-121   mm 10 زیاس یکیتسالپ  سنج  یپوکسوراپال  یحارج  دربراک  یکشزپ  فرصم  رابکی  راکورت  الاک :  مان 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL

ددع 35 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشرب یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا جیرتراکددع   جیرتراکددع 55  = = 8080 یشرب   یشرب یطخرلپتسا   یطخرلپتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4444
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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 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغرد  ددرگ  لیوحت  دیاب  هنومندعب  تعاس  نالعا 48  زا  سپ  = یمشچ کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت  افطل 
1101050259000841 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یج بط  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  دوبهب  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب   E لدم مشچ  یحارج  لیرتسا  هتفابن  تاجوسنم  هچراپ و  تس  الاک :  مان 

تس 1000 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقد تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت افطل   افطل ددرگ   ددرگ یمیم   لاطبا   لاطبا تروص   تروص نیا   نیا ریغرد   ریغرد ددرگ   ددرگ لیوحت   لیوحت دیاب   دیاب هنومندعب   هنومندعب تعاس   تعاس   4848 نالعا   نالعا زازا   سپسپ   == یمشچ یمشچ کپکپ   ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم

4545
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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 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  -TUR یحارج کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259000843 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   50200E دک هناثم  کپ  الاک :  مان 

هتسب 1273 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TURTUR یحارج   یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 4646
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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 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  زاب 10  لمع  روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000840 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   Ligasure Precise یتراجت مان   LS1200 لدم یکشزپ  فرصم  رابکی  روشاگیل  سیپدنه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاب زاب لمع   لمع روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ناپ 150  یت  ین  میس  ددع و  الاب 150 یت  ین  میس 

دوش رکذ  امتح  الاک  دنرب  روتکاف  شیپ  رد  افطل 
1101030577000212 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
cm 17 زیاس نارهت  لاله  تعنص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یذغاک 25  هتسب  دک 73030100   Niti یسندوترا میس  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/17 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

NitiNiti یسندوترا   یسندوترا میس   میس ناونع : : ناونع 4848
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشچ یحارج  لیرتسا  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000187 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم ارآ  نت  ناحیر  هدننک  هضرع  عجرم  دم  ناحیر  یتراجت  مان  لاکیدم  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   ENO لدم لیرتسا  مشچ  یحارج  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشچ مشچ یحارج   یحارج لیرتسا   لیرتسا کپکپ   ناونع : : ناونع 4949
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع کت  زیاس 16 ینایرشو  یدیروالوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000277 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دک دمراف  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1   g 16 زیاس ظفاحم  یاراد  یدیرو  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

4218342
ددع 1260 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اپوس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 16 زیاس یکشزپ  ینایرش  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

یزمره لد  نشور  ردان  هدننک 
ددع 1260 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع کتکت   1616 زیاس   زیاس ینایرشو   ینایرشو یدیروالوتسیف   یدیروالوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 5050
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 10000 ره  زا  یسندوترا 1.8 و 3.16  تیال  شک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000214 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
نارهت تن  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO TECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5000  هتسب   in 1/8 یسندوترا تیال  سکتال  شک  الاک :  مان 

هتسب 10000 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت تن  هدننک  هضرع  عجرم   ORTHO TECHNOLOGY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 5000  هتسب   in 3/16 یسندوترا تیال  سکتال  شک  الاک :  مان 
هتسب 10000 دادعت : 

1401/08/17 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

3.163.16 وو     1 .81 .8 یسندوترا   یسندوترا تیال   تیال شکشک   ناونع : : ناونع 5151
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سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوینزرف کرام  زیلاید  نیشام  ریمعت  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000060 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  اهزوجم  تسویپ.دشاب  هدننک  دیلوت  تکرش  یمسر  هدنیامن  هدوب و  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  یمسر  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- نارهت جاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094594000031 زاین :  هرامش 

زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت جاک  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نوران  یتراجت  مان   ml 50 یکیتسالپ بویت  یمشچ  لیرتسا  لژ  تناکیربول  الاک :  مان 

بویت 1000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  نارهت - جاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: 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

سوینزرف سوینزرف کرام   کرام زیلاید   زیلاید نیشام   نیشام ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

mlml   5050 یکیتسالپ   یکیتسالپ بویت   بویت یمشچ   یمشچ لیرتسا   لیرتسا لژلژ   تناکیربول   تناکیربول نارهت / / نارهت جاک   جاک ناونع : : ناونع 5353
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  تیساسح  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000439 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CS AIRPORE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   cmx10 yd 2/5 زیاس یا  هشیش  تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

رباص یزار  دزگ  یدهم 
هبعج 6000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام شش  هیوست  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشاب / یم  ددع  ساسارب  دادعت  یا /  هشیش  تیساسح  دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  /

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یحارج  نزوس  خ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000326 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   PGA20140B4 دک لیرکیو  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

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

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هام - 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خخ   ناونع : : ناونع 5555
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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 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هتسب 200) لیرتسا )  ریغ   ) هداس  10  * هیال 10 16 ییولیک مین  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091012000109 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هتسب  200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  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

 ( ( هتسب هتسب 200200 )) لیرتسا )  )  لیرتسا ریغ   ریغ  ) ) هداس هداس   1010  * * 1010 هیال   هیال 1616 ییولیک ییولیک مین   مین زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 5656
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایژنرال 5 کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002409 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایژنرال 5 کسام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

زادعب الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و  دشاب و  یم  هتفه  روتکاف 1  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

55 لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 5757
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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 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیلوئسم زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - تسیل قبط   5/2 تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن دنس  میظنت  لابق  رد 

1101094336000485 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یقوذ نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   RABBIT یتراجت مان  یلور  یزلف 1  یطوق   2/5x500 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 - یتسویپ کرادمردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  یمازلا  هناماسردروتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماسردروتکاف لک  تمیق  جرد  هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعربالاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومنداتزا  سپ 

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

یتیلوئسم یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- تسیل تسیل قبط   قبط   5/25/2 تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد  

5858
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایژنرال 5 کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002408 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایژنرال 5 کسام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

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

55 لایژنرال   لایژنرال کسام   کسام ناونع : : ناونع 5959
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000435 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  یتراجت  مان  کپ  یو  هتسب  یدنب  هتسب  عون   ST.1008 لدم دناب  ناپسا  سنج  فرصمرابکی  لیرتسا  بلق  یحارج  تس  الاک :  مان 

عماج نیون  رتسگ  بط  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هتسب 500 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ددرگ / یم  لطاب  هام  شش  زا  رتدوز  تکرش  تساوخرد  تروص  رد  ههام و  شش  هیوست  .تسا / یمازلا  IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  تمیق  دشاب /  یم  هباشم 

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج کپکپ   ناونع : : ناونع 6060
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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 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیلوئسم زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - تسیل قبط  تسالپوکل 5  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن دنس  میظنت  لابق  رد 

1101094336000486 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یقوذ نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   RABBIT یتراجت مان  یلور  یزلف 1  یطوق   5x500 cm زیاس تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 - یتسویپ کرادمردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  یمازلا  هناماسردروتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماسردروتکاف لک  تمیق  جرد  هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعربالاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومنداتزا  سپ 

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

ردرد یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- تسیل تسیل قبط   قبط   55 تسالپوکل   تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
درادن درادن دنس   دنس میظنت   میظنت لابق   لابق

6161
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنران زبس و  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000436 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس  adva flash back زبس تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 7000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هار نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Vasofix IV یتراجت مان  یددع  ییاوقم 200  هبعج   4268210B دک  Gx50 mm 14 زیاس یدیرو  قیرزت  یجنران  تکویژنآ  الاک :  مان 
دشر هعسوت و 

هبعج 1000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .تسا یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  ههام /  شش  هیوست  هدنشورف /  هدهعب  لمح  هنیزه  یجنران /  زبس و  تکویژنآ  هباشم /  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنران یجنران وو   زبس   زبس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 6262
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دادرارق / اب  ههام  1 تخادرپ / ددع زیلاید 720 تس  / ددع مادکره 900 ینایرش  یدیرو و  نزوس  / ددع تانبرک 700 یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمیآ رد  یمسر  هدننک  عیزوت  ایدیلوت  هدنشورف / اب 

1101050270000067 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم   Dialyzers Low Flux لدم زیلاید  یفاص  تس  الاک :  مان 
تس 720 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RENABAG S یتراجت مان   g 650 هسیک زیلایدومه  تانبرکیب  میدس  ردوپ  الاک :  مان 

هسیک 700 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 450   GR لدم زیاس 16  یکشزپ  ینایرش  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 900 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350   GS لدم زیاس 16  یکشزپ  ولقود  ینایرش  یدیرو  نادرگ  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
نتراک 900 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 720720 زیلاید   زیلاید تستس   // ددع ددع 900900 مادکره   مادکره ینایرش   ینایرش وو   یدیرو   یدیرو نزوس   نزوس // ددع ددع 700700 تانبرک   تانبرک یبیب   ناونع : : ناونع 6363
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000437 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شیدنا تمالس  ناتمه  دنلب  هدننک  هضرع  عجرم   HELIX یتراجت مان  یددع  هتسب 1   SC لدم  3x30 mm زیاس یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

شیدنا تمالس  ناتمه  دنلب  هدننک  هضرع  عجرم   VECCHIO یتراجت مان  یددع  هتسب 1   NC لدم  5x18 mm زیاس یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

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

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

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلاب نلاب ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 71 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fkg4ajmyau9av?user=73474&ntc=5905424
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905424?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 4 یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000437 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  ههام /  شش  هیوست  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  هباشم /  دک  ددع / دادعت 500  هب  هرامش 4  یوریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب یم  هدنشورف 

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارج یاه  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000262 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
8/0x6/5 mm زیاس  W9560 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  الوچاپسا  لیرکیو  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  IRC دک .ددرگ  همیمض  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  دیق  روتکافشیپ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 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

هرامش  44 هرامش یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 6565

یحارج یحارج یاه   یاه خنخن   ناونع : : ناونع 6666
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیت رگنیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002333 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6473231-071  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکل بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000438 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راکهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 180  هبعج   5x5 cm داعبا دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  ههام /  شش  هیوست  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا  دشاب /  یم  ددع  دادعت 1500  هب  تسالپوکل  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب یم  ددع  ساسا  رب  دادعت  .دشاب / یم  تکرش 

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیت پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 6767

تسالپوکل تسالپوکل بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 6868
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  300( بلق پمپ  جنس  حطس   ) روتکتد لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000777 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 69/4 لوط  F 7/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  پمپ  نلاب  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  300( بلق پمپ  جنس  حطس   ) روتکتد لول 

ددرگیم زیراو  لیافورپ  یابش  هب  هجو   - یمازلا  irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا طقف  دوشیم  دیکات  - هباشم دک  ناریا  -1 هجرد یناریا  - مشچ یحارج  تهج  یمشچ  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000054 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   OMNILENS یتراجت مان   ml 2 گنرس دصرد  زد 2 یمشچ  لخاد  لژ  زلولس  لیتم  لیپورپ  یسکوردیه  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/19 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 5  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

ددع ددع   300300 (( بلق بلق پمپ   پمپ جنس   جنس حطس   حطس  ) ) روتکتد روتکتد لول   لول ناونع : : ناونع 6969

مشچ مشچ یحارج   یحارج تهج   تهج یمشچ   یمشچ لژلژ   ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 71 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nsa8kcwbpfn34?user=73474&ntc=5905429
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905429?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cmdnq7fmkrfff?user=73474&ntc=5905435
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5905435?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 150  ) 8 زیاس ددع ) 150) 7/5 زیاس هداس  یموتسکارت  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002330 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  یموتسوئکارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 300 دادعت ..تسا  هباشمدک  ناریا  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6473231-071  ، 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

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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  فاک  نودب  هشارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002331 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک طقف  افطل..تسا  هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دوش یراذگ  تمیق  یناریا 

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

6473231-071  ، 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

(( ددع ددع 150150  ) ) 88 زیاس زیاس ددع ) ) ددع 150150 ))   7/57/5 زیاس زیاس هداس   هداس یموتسکارت   یموتسکارت بویت   بویت ناونع : : ناونع 7171

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط فاک   فاک نودب   نودب هشارت   هشارت ناونع : : ناونع 7272

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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم 9 نامسناپ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000455 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x900 cm زیاس هتفاب  رانک  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نآ رهم  دوبهب  افص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نیرز  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   15x900 cm زیاس هتفاب  رانک  نامسناپ  یدنب  مخز  دناب  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورفزوجم  یارادو  تبث  یاراد  تبث و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

یرتم یرتم 99 نامسناپ نامسناپ دناب   دناب ناونع : : ناونع 7373

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

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

5905447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  تسویپ - تسیل  قبط  فلتخم  عاونا  زیاس و  رد  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000454 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  فاک  نودب  فرصم  رابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم هک  یتروصرد  هناماس  دات  زا  سپ  یا  هلحرم  کی  یروف و  لیوحت  ههام - هیوست 6  هدنشورف - اب  لمح  هنیزه  دوش - هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  عوجرم  الاک  دشاب  هدشن  تیاعر  مالعتسا  رد  هدش  هتساوخ 

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

7236461-058  ، 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

ههام ههام   66 هیوست   هیوست تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا وو   زیاس   زیاس ردرد   هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 7474

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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ 500 نامسناپزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000456 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
درف رادیاپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سناپاریا  یتراجت  مان   g 500 یکیتسالپ هسیک   10x10 cm داعبا لیرتسا 16 ال  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هسیک 2000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمرگ 500 هتسب یانبم  رب  تمیق  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هلاس  کی  طقف  تخادرپ 

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

یمرگ یمرگ 500500 نامسناپزاگ نامسناپزاگ ناونع : : ناونع 7575
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5905451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیرتراک یشرب و  یطخ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000386 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANTHER یتراجت مان   SADB-100N لدم  mm 100 زیاس یمومع  یحارج  دربراک  یشرب  یطخ  رلپتسا  جیرتراک  الاک :  مان 

تمالس یاوآ  نازاس  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم   PANTHER
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم هدنشورف  هدهع ی  رب  هیارک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیرتراک جیرتراک وو   یشرب   یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 7676
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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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوسرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000458 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب   21G فرصمرابکی هدش  نورتس  یدلج  ریز  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

هتسب 35000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب   23G فرصمرابکی هدش  نورتس  یدلج  ریز  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
هتسب 35000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  ددع  هب  دادعت 

ههام 6 لقادح تخادرپ 
هدنکک 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

نزوسرس نزوسرس ناونع : : ناونع 7777
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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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد طخ  نامسناپ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000457 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان   kg 0/5 یکیتسالپ هتسب   10x10 cm یحارج هرمن 20  خن  اب  راد  طخ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هلاس کی  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

راد راد طخطخ   نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 7878
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  حرش و  اب  قباطم  والکوتا  زیم  تنلپمیا و  هاگتسد  لگنا  نادند و  یحارج  تنلپمیا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000051 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماکتسود یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ( SURGIC XT(W/O hand piece لدم یکشزپنادند  یحارج  تنلپمیا  روتوم  ورکیم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  / ددرگ یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگ  تمیق  زا  هدوب و  دات  دروم  هدش  مالعا  تاصخشم  اب  طقف  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  برد  لیوحت  / ربتعم یتناراگ  یاراد  مالقا  / دشابیم یمازلا 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5905466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000021 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فیطل یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یلکلا  هبنپ  الاک :  مان 

هبعج 10000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عون رد  تریاقم  مالقا و  هیلک  ندادن  تمیق  تروص  ردو  دوش -  یراذگراب  امتح  روتکاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورفاب  یربراب  هنیزه   - یدقن باسح  هیوست  - دش دهاوخ  لطاب  هدش  هداد  خساپ   ، هدش هتساوخدنرب 

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: 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

والکوتا والکوتا زیم   زیم وو   تنلپمیا   تنلپمیا هاگتسد   هاگتسد لگنا   لگنا وو   نادند   نادند یحارج   یحارج تنلپمیا   تنلپمیا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

فیطل فیطل یتراجت   یتراجت مان   مان یددع   یددع   100100 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج یلکلا   یلکلا هبنپ   هبنپ یکشزپ   - - یکشزپ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5905469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATW  - 0/014 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000448 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ATW  - 0/014 ریاودیاگ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/30 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

2305910-0413  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5905141 لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  هشارت  هلول  عاونا  دیرخ  هحفص 4)تساوخرد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5905153D نیماتیو هحفص 4)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف5905159 حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . پیرگ وتسیه  بسچ 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5905170 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . موتورکیم غیت 
دشاب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5905172 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . زاتافسف نلاکلآ 
دشاب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یم5905178 تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . نوکلاف هلول 
دشاب

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ATWATW  -  - 0/0 140/0 14 ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 8181

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

5905183BT 3000 یهاگشیامزآ هحفص 4)پاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک5905251 .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت  تسویپ  تاعالطا  / یپوکسوتسیس کپ 
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیرتسا5905254 لتاب  هحفص 4)نیروی  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5905266LAB هحفص 4)لناتم یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

590526725cm*200m یلخاد دیلوت  راخب  صوصخم  لیرتسا  هحفص 4)ذغاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پچ5905272 رتتک 6-3.5  هحفص 4)گنیدیاگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5905406 رادبسچ 6000  تشپ  راخب  صوصخم  یخاد  دیلوت  سالک 6  هحفص 4)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5905421 تسیل  قبط  رادفاک  هحفص 4)هشارت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یبط5905463 صیخشت  هاگشیامزآ   IgM Toxo هحفص 4)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سکنیاد5905468 پیت  هحفص 4)لپمس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5905470CD MicroBeads, ددع کی  ( NK Cell lsolation Kit, human (130-092-657
ددع کی  ( human (2 mL) (130-050-101

هحفص 4) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 71 ھحفص 71 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی" (تعداد 21 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و ..." (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات پزشکی، دارویی و مرتبط" (تعداد 73 آگهی)

