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

( یهگآ دادعت 1  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

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

( یهگآ دادعت 26  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 3

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

( یهگآ دادعت 85  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

140 1140 1 نابآ   نابآ   2626 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9090))

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

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

زا 77 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001006021000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956361 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  ساسا  رب  لخاد  دیلوت   C ARM هاگتسدکی یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  دانسا  رد  جردنم 

ناردنزام  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یژولویدار )  ) یکشزپ یرادرب  ریوصت  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

21,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب ربتعم  همانتنامض  ای  دقن  هجو  زیراو  تروص  هب  تسا  مزال  هک  دشاب  ¬ یم لایر  غلبم 2/100/000/000 راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
ای دوش و  هئارا  یطرش ،) دیق و  هنوگچیه  نودب   ) تیریدم نیا  طسوت  دیدمت  لباق  ههام و  تلهم 3  اب  ناردنزام ، ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  مان  هب 

نامرد تیریدم  یلنسرپ  یاه  هنیزه  مانب  هرامش 1111215080  هب   203 دک ، رهشمئاق یزکرم  هبعش  نارگراک  هافر  کناب  دزن  هارمه  یراج  باسح  هب  نآ  یدقن  هجو 
.دنیامن  زیراو  ناردنزام  یعامتجا  نیمات 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیمات نامرد  تیریدم   - تقادص هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق   - ناردنزام  ، 1414141414 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
01142265608 سامت :  نفلت  :4765935489و  یتسپ دک   - ناردنزام یعامتجا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت ( ( C-ARMC-ARM  ) ) هاگتسد هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956400 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

نویلیم و ود   ) لایر غلبم 2.500.000 هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  هب  تبسن  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  افرص  دیامن  یم  توعد   01/10
.دنیامن  هئارا  داتس "  " قیرط زا  هصقانم  یدنبنامز  همانرب  قبط  ار  طوبرم  دانسا  مادقا و  لایر ) رازه  دصناپ 

یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دات  دروم  هدنیآ  هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیهش هچوک  رفظ ، زا  رتالاب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص   ، ) 1968644871 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی5956361 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لخاد دیلوت  ( C-ARM  ) هاگتسد

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هعومجم   هعومجم ریز   ریز ینامرد   ینامرد زکرم   زکرم تهج   تهج یحارج   یحارج رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد 

1101005896000033 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ راهب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SAKOURA هدنزاس عجرم   VS لدم  Lit 500 تیفرظ یناتسرامیب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناتسرامیب   یناتسرامیب والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   125RXLBR0400403BiotechcDNA Synthesis Kit ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000144 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
BIOTECHRABBIT یتراجت مان  یشنکاو  رادقم 125  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   BR0400403 دک یلوکلوم  یژولویب  دربراک   cDNA زتنس تیک  الاک :  مان 

دار امزآ  دادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BIOTECHRABBIT GMBH هدنزاس عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

هجاوخ  09388130659

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوکلوم یلوکلوم یژولویب   یژولویب دربراک   دربراک   cDNAcDNA  زتنس زتنس تیک   تیک ناونع : : ناونع 44

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک اب  ینف  تاعالطا  تهج  رادشه  تیلباق  اب  امد  تبث  یاه  هاگتسد  هنالاس  سیورس  - دشاب یم  هباشم  تمدخ  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب 09167075008 سامت  نازرف  یاقآ  هطوبرم 

1101090059000036 زاین :  هرامش 
ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب 09167075008 سامت  نازرف  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  ینف  تاعالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33302014-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشه رادشه تیلباق   تیلباق اباب   امد   امد تبث   تبث یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد هنالاس   هنالاس سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   YT4560yekta tajhiz azmaRNasein (Rnase inhibitor ددع  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000145 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
امزآ زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم   TAQ PLUS یتراجت مان   U 500 یموینیمولآ هتسب  یهاگشیامزآ  میزنآ  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09388130659

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UU  500500 یموینیمولآ   یموینیمولآ هتسب   هتسب یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ میزنآ   میزنآ ناونع : : ناونع 66

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینایک یاقآ  سامت 09163633351 هرامش  ههام  کی  تخادرپ  (smartlyte plus(Na-k-ca-lh-cl هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091527000003 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینایک یاقآ  سامت 09163633351 هرامش  ههام  کی  تخادرپ   - یهاگشیامزآ (smartlyte plus(Na-k-ca-lh-cl هاگتسد - 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ رد  تایلام  نتشاد  تروصرد  ددرگ  همیمض  روتکاف  هطوبرم  سانشراک  دات  را  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  روتکاف 

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

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/045 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  زا  سپ  زور  جنپ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف تکرش  نک  نیریش  بآ  یجنس  ناکما  تاعلاطم  یارب  بآ  یفیک  یاهرتماراپ  یریگ  هزادنا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش زور  هد  نامیپ  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  یقوقح و  روما  تیاس 2  یمیشورتپ  یداصتقا  هزیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  ناتسا  اه  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

06152171395 :: نفلت :: fepg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152171394 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( smartlyte plus(Na-k -ca- lh-c lsmartlyte plus(Na-k -ca- lh-c l هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 77

نکنک نیریش   نیریش بآبآ   یجنس   یجنس ناکما   ناکما تاعلاطم   تاعلاطم یارب   یارب بآبآ   یفیک   یفیک یاهرتماراپ   یاهرتماراپ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  U/µL-1000 UnitsEL0011Thermo ScientificT4 DNA Ligase h 5 ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
o,h[i 09388130659

1101050136000146 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تالایا هدنزاس  روشک   THERMO FISHER SCIENTIFIC هدنزاس عجرم  یتست  هتسب 64  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   REPROSEQ PGS 510 تیک الاک :  مان 
A34899 لدم شناد  تایح  انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

U/µL- 1000  UnitsEL00 1 1Thermo ScientificT4 DNA Ligase hU/µL- 1000  UnitsEL00 1 1Thermo ScientificT4 DNA Ligase h   55 ددع ددع   11 ناونع : : ناونع 99

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 6 تخادرپاب لس 35*5 یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000709 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   5x35 mm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 360 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپو هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 6 تخادرپاب ددع  360 دادعت هب  20*10 لس یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000710 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب   10x20 cm زیاس  1901GB دک یکشزپ  لسیجرس  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 360 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسؤآ یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  ددع  360 دادعت هب  20*10 لس یجرسو  ههام  تخادرپو 6 دشاب  یم  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهودشاب  تلاصا  بسچربو 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 66 تخادرپاب تخادرپاب 55 ** 3535 لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 1010

ههام ههام 66 تخادرپاب تخادرپاب ددع   ددع 360360 دادعت دادعت هبهب   2020 ** 1010 لسلس یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 111 1

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمیشویب  سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- ییایمیش دوه   ) بسانم هیوهت  - rotator روتاتور - shaker رکیش یریگرطقم - بآ  زروفورتکلا - تازیهجت  فلتخم - یاهوزارت  سکترو - یا -  هلعش  رتموتوف  مالف  - 
رتم - PH یرصب - یعمس و  تازیهجت  یریگ - هزادنا  لیاسو  هلوکریس - )  ) یرام نب  ژویفیرتناس - روش - مشچ  یرارطضا و  شود  - elisa تیلپ - تاه  رزیرف - لاچخی 

1201030438000087 زاین :  هرامش 
ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب سورد   سورد یملع   یملع شزومآ   شزومآ تازیهجت   تازیهجت وو   تاناکما   تاناکما تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیلرد  یمالعا  طیارشو  دادعت  قبط  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاکو  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000713 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم رابتعا  نیمات  زا  سپو  ههام  تخادرپو 6 تسویپ  تسیلرد  یمالعا  طیارشو  دادعت  قبط  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاکو  یفیک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یگدامآ  مالعا  زادعب  زور  رثکادحتمدخ 5 عورشو.ددرگ  همیمض  هناماسرد  امتح  روتکاف  شیپودشاب 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مولع هاگشناد  دهشم -  ربکا  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیلرد   تسیلرد یمالعا   یمالعا طیارشو   طیارشو دادعت   دادعت قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاکو   نویساربیلاکو یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 1313

لاروا لاروا نورکاد   نورکاد باوس   باوس لافطا   لافطا لازان   لازان نورکاد   نورکاد باوس   باوس نوکلاف   نوکلاف هلول   هلول ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( تسا هباشم  دک  ناریا  دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   ) لاروا نورکاد  باوس  لافطا  لازان  نورکاد  باوس  نوکلاف  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091547000210 زاین :  هرامش 

دهشم ربکا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیورآ هدننک  هضرع  عجرم   GOOD CARE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   2/5x150 mm زیاس  GW-1237AP دک نورکاد  یریگ  هنومن  باوس  الاک :  مان 

نایناریا تمالس  رتسگ 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
شیور تسیز  یتراجت  مان   ml 15 لیرتسا نکلاف   ml 3 رادقم  CDC نویسالومرف اب   VTM سوریو یلاقتنا  هدنرادهگن و  یاه  طیحم  هدنرادهگن  لولحم  الاک :  مان 

شیور تسیز  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شیور  تسیز  ناینب  شناد  ینواعت  هدنزاس  عجرم 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
YANCHENG YAOHUA یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   SW112 لدم  cm 17 لوط کیتسالپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  لاروا  نورکاد  باوس  الاک :  مان 

ورشیپ نیون  بط  انیردآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YANCHENG YAOHUA هدنزاس عجرم 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
عجرم  GOOD CARE یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  تکاپ   SW113 لدم  cm 17 لوط کیتسالپ  سنج  یهاگشیامزآ  لیرتسا  لازان  نورکاد  باوس  الاک :  مان 

ورشیپ نیون  بط  انیردآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GOOD WOOD هدنزاس
ددع 700 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دریگ و  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 05131891724 و 09156907250 اب  لکشم  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب .  یم  هاگشناد  یتخادرپ  قبط  هیوست 

9177897157 یتسپ :  دک  ربکا ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ناوج -  نادیم  هواک -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31891708-051  ، 31891-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38709201-051 :: 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 هاگشناد  تاراشتنا  یشهوژپ و  تامدخ   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ کرادم  رد  ریوصت   ) L4188 لدم لویناه  قرغتسم  تاتسومرت  ددع  امد و 1  میظنت  ( دیلک  ) تاتسومرت ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مارم 09126966478) کین  دراد ( زاین  یمسر  روتکاف 

1101095246000057 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  تاراشتناو  یشهوژپ  تامدخ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ وردوخ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   A.I.L یتراجت مان   TR-110H لدم زاساوه  هاگتسد  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یدیوخادیب یدمحا  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  لدم 380435  قرغتسم  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ کرادم  رد  ریوصت   ) L4188 لدم لویناه  قرغتسم  تاتسومرت  ددع  دادعت 1  امد و  میظنت  دیلک ) ) تاتسومرت ددع  دادعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مارم 09126966478) کین   ) دراد زاین  یمسر  روتکاف 

1439814451 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  تاراشتنا  هسسوم  مدقم  یشرف  نابایخ  یلامشرگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88020033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88020033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لویناه لویناه قرغتسم   قرغتسم تاتسومرت   تاتسومرت وو   امد   امد میظنت   میظنت (( دیلک دیلک  ) ) تاتسومرت تاتسومرت ناونع : : ناونع 1515
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاچخی بآ -  ریشود  اب  کنیس  حیرشت -  دوه  حیرشت -  تس  یرصب -  یعمس و  متسیس  تنیباک -  هاگشیامزآ ؛  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  حرش  رد  هریغ  دسج و  یرادهگن 

1201030438000086 زاین :  هرامش 
ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تسویپ  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاچخی لاچخی بآبآ -  -  ریشود   ریشود اباب   کنیس   کنیس حیرشت -  -  حیرشت دوه   دوه حیرشت -  -  حیرشت تستس   یرصب -  -  یرصب وو   یعمس   یعمس متسیس   متسیس تنیباک -  -  تنیباک هاگشیامزآ ؛  ؛  هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
دسج دسج یرادهگن   یرادهگن

1616
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرس هریجنز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000706 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع یرتیل 80  ریرک 2  نسکاو  - 

ددع  هلولس 15  ددع و 5  هلولس 15  یا 3  هناوتسا  هظفحم 
ددع یخی 1000  هسیک 

ددع یا 100  هبرقع  رتمومرت 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب تنواعم  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت 09176124191

بیبح 09171552280 روپ  سدنهم  ینف 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرس امرس هریجنز   هریجنز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1717
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52450522 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INFRARED CALIBRATOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INFRARED CALIBRATORINFRARED CALIBRATOR ناونع : : ناونع 1818
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  رزیالیرتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000815 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
تخت ناهیک  یناتسرامیب  تاعونصم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PV911 لدم رزیالیرتسا  دربراک  یقرب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت یرتیل   یرتیل   2020 یروف   یروف رزیالیرتسا   رزیالیرتسا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 77 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/74kw5s6fr63fv?user=73474&ntc=5956702
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956702?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم /GRAPHITE TUBES INTEGRATED PLATFORM PKG.5 یمتا بذج  هاگتسد  یلوط  یتیفارگ  بویت  هتسب   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب 

1201092411000213 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تنواعم دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  /GRAPHITE TUBES INTEGRATED PLATFORM PKG.5 یمتا بذج  هاگتسد  یلوط  یتیفارگ  بویت  هتسب   2 - 
/ دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم //GRAPHITE TUBES INTEGRATED PLATFORM PKG.5GRAPHITE TUBES INTEGRATED PLATFORM PKG.5 یمتا   یمتا بذج   بذج هاگتسد   هاگتسد یلوط   یلوط یتیفارگ   یتیفارگ بویت   بویت هتسب   هتسب   22 ناونع : : ناونع
// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن

2020
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / رتیلورکیم  100-1000 ،  10-100 زا 5-10 ،  ریغتمرلپمس  تس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000214 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابش هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / رتیلورکیم  100-1000 ،  10-100 زا 5-10 ،  ریغتمرلپمس  تس  کی  - 

/ دامرف همیمض 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تشادهب تشادهب تنواعم   تنواعم دات   دات دروم   دروم هنومن   هنومن اباب   قباطم   قباطم // رتیلورکیم رتیلورکیم   100100 -- 10001000 ، ،   1010 -- 100100  ،  ، 55 -- 1010 زازا   ریغتمرلپمس   ریغتمرلپمس تستس   کیکی   ناونع : : ناونع 2 12 1
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOTEQUE full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000598 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-0840WNK1 لدم  F 8 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION

ددع 170 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-1040WNK1 لدم  F 10 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION

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

هدنزاس عجرم   BIOTEQUE یتراجت مان  یددع  لیرتسا 1  یقلط  هتسب   BT-PDS-1440WNK1 لدم  F 14 زیاس  full یژولورا یموتسرفن  رتتاک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BIOTEQUE CORPORATION

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخ  هباشم  سانجا  تمیق  هئارا  زا  دشابیم  رظن  دم  قوف  دنرب  طقف  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  یقفاوت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BIOTEQUE fullBIOTEQUE full یژولورا   یژولورا یموتسرفن   یموتسرفن رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2222
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000471 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   DAKO هدنزاس عجرم   DAKO یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   F031601 دک یهاگشیامزآ  یداب  یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ایسآ بط  ناکسا  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

تسویپ

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2323
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگالاتید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000472 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   THEODOR FRIEDRICHS یتراجت مان  لدم 1022  یلاتیجید  رگال  اتید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 3 تدم  دشابیم / هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ رکذ  یتناراگو  دنرب  افطل  / دشابیم یناریا  دنرب  ابدیرخ  تیولوا 

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 50  تاتسومه  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000813 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگالاتید رگالاتید ناونع : : ناونع 2424

تاتسومه تاتسومه ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 2525
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع  30000(6 سالک ) تست - ددع 30000(4 سالک  ) تست - ددع هتعاس 300 روپسا 24  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000576 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یوابعچ دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   STERLAB یتراجت مان  یددع  ییاوقم 250  هبعج  سالک 6  راخب  والکوتا  ییایمیش  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

هبعج 120 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ربونص هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یموینیمولآ 25  لیوف  هتسب   2x11 cm زیاس سالک 4  ییایمیش  روتاکیدنا  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
نیپساک رتسگ 

هتسب 1200 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نوربآ هدننک  هضرع  عجرم   GKE STERI-RECORD یتراجت مان  یددع  نتراک 100  دک 100-221  یکشزپ  دیاسکا  نلیتا  روپسا  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
رفولین

نتراک 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایئزج - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  -CSR والکوتا هاگتسد  تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش 

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

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

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس روپسا  2424   روپسا تست   تست ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاسرا  هنیزه  ههام  هس  تخادرپ  ددع  ییولیک 5 کچوک 200 ناپاق  ددع  لافطا 10 تمالس  بط  ایدب  وزارت  - MDF جنس راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع 

1101093615000069 زاین :  هرامش 
بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   BEURER یتراجت مان   BM 19 لدم یلاتیجید  یزکرم  یدیرو  راشف  جنسراشف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09146530050 دامرف لصاح  سامت  ریلد  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسویپ تسیل  قبط  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000872 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیور تسیز  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شیور  تسیز  هدننک  دیلوت  عجرم  شیور  تسیز  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   EMB تشک طیحم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرداب روتکاف  شیپ   - یناریا طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دشاب یم  تسویپ  تسیل  - دوش همیمض  irc دک

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

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

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک ناپاق   ناپاق ددع   ددع 1010 لافطا   لافطا تمالس   تمالس بطبط   ایدب   ایدب وزارت   وزارت - - MDFMDF  جنس جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 2727

تشک تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  8585   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5   XXL زیاس سیراو  باروج  ددع 3- دادعت 10   XL زیاس سیراو  باروج  ددع 2- دادعت 5   L زیاس سیراو  باروج  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج 

1101093634000154 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمراف نیرآ  تیار  هدننک  هضرع  عجرم  یتفج  ییاوقم 1  هبعج  دمراف  نیرآ  تیار  یتراجت  مان  زیاس 1   AD لدم سیراو  باروج  الاک :  مان 
تفج 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imd دک یاراد  - ددع دادعت 5   XXL زیاس سیراو  باروج  ددع 3- دادعت 10   XL زیاس سیراو  باروج  ددع 2- دادعت 5   L زیاس سیراو  باروج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 دادعت   دادعت   XXLXXL زیاس   زیاس سیراو   سیراو باروج   باروج -- ددع  33 ددع   1010 دادعت   دادعت   XLXL زیاس   زیاس سیراو   سیراو باروج   باروج -- 22 ددع   ددع   55 دادعت   دادعت   LL زیاس   زیاس سیراو   سیراو باروج   باروج -- 11 ناونع : : ناونع
جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج

2929
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  لک  هرادادات  - ههام 4 تخادرپ - هباشمدکناریا - تسویپ تسیل  قبطانیعدادعت  لمع  قاتا  زایندروم  یاهخن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- imed)

راد تدم  خیرات  - ددرگدیق روتکافرد  irc
1101030090000371 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   USP 2/0 زیاس  chromic لدم کیمورک  توگ  تک  سنج  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

تاروگیز نیون  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 09394420093 یبالگ مناخ  یدمحا 09177423533 و  ناحبس  سدنهم  : یکشزپ تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادادات   هرادادات -- ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ -- هباشمدکناریا هباشمدکناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطانیعدادعت   قبطانیعدادعت لمع   لمع قاتا   قاتا زایندروم   زایندروم یاهخن   یاهخن ناونع : : ناونع
راد راد تدم   تدم خیرات   خیرات -- ددرگدیق ددرگدیق روتکافرد   روتکافرد imed) -  ircimed) -  irc ))

3030
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن ریغ  تروصب  دیرخودشابیم  رادیرخ  هدهع  هب  لمح  هیارکو  هدوب  یمازلا  دیرخ  زا  لبق  هنومن  هیارا..دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101005896000034 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

جنرت هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  زیاس  لیرتسا  ریغ  لدم  فرصم  رابکی  هفحلم  الاک :  مان 
سراف ششوپ 

ددع 1200 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ هدهع  هب  لمح  هیارکو  هدوب  یمازلا  دیرخ  زا  لبق  هنومن  هیارا.دشابیم  رتم  1200( یشلابور  ) یا هفالم  هچراپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقن  ریغ  تروصب  دیرخودشابیم 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33307000-041  ، 33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

یدقن یدقن ریغ   ریغ تروصب   تروصب دیرخودشابیم   دیرخودشابیم رادیرخ   رادیرخ هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارکو   هیارکو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا دیرخ   دیرخ زازا   لبق   لبق هنومن   هنومن هیارا..دشابیم   هیارا..دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000629 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

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

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

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکتسد شکتسد یدید   99 ناونع : : ناونع 3232
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع یفارگونوس 100  لژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000152 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BP یتراجت مان   ml 250 یکیتسالپ یطوق  نتراک 40  یکشزپ  یفارگویدراک  یفارگونوس و  لژ  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناگیار لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد   - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع یفارگونوس 100  لژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  دیرخ  زا  لبق  هنومن  هپاراودشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارکو  هدوب  یدقن  ریغ  تروصب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005896000032 زاین :  هرامش 

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
نولیداش تفابون  هدننک  هضرع  عجرم  نولیداش  یتراجت  مان  کاس   220x160 cm ادیمراپ حرط  هتسجرب  لگ  کی  هجرد  رتسا  یلپ  هرفن  کت  وتپ  الاک :  مان 

هتخت 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  دیرخ  زا  لبق  هنومن  هپاراودشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارکو  هدوب  یدقن  ریغ  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33307000-041  ، 33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج -- ددع ددع   100100 یفارگونوس   یفارگونوس لژلژ   ناونع : : ناونع 3333

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا دیرخ   دیرخ زازا   لبق   لبق هنومن   هنومن هپاراودشابیم   هپاراودشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارکو   هیارکو هدوب   هدوب یدقن   یدقن ریغ   ریغ تروصب   تروصب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نولیان خن  ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000628 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   BARTAR یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 24  هبعج   NL20137B0 دک نولیان  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

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

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

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نولیان نولیان خنخن   یدید   99 ناونع : : ناونع 3535
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج - ددع ددع  دادعت 400  یا  هوهق  رد  یرتیل  سکاب 5  یتفیس  ددع 2- دادعت 500  زمرق  رد  یرتیل  سکاب 5  یتفیس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000153 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  رکب  یتراجت  مان  یددع  نتراک 30   160x172x210 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  سنج  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تیاس  رد   imd دک یاراد  - ددع ددع  دادعت 400  یا  هوهق  رد  یرتیل  سکاب 5  یتفیس  ددع 2- دادعت 500  زمرق  رد  یرتیل  سکاب 5  یتفیس  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج -- ددع ددع ددع   ددع   400400 دادعت   دادعت یایا   هوهق   هوهق ردرد   یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس -- 22 ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت زمرق   زمرق ردرد   یرتیل   یرتیل   55 سکاب   سکاب یتفیس   یتفیس -- 11 ناونع : : ناونع
جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب

3636
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع 150 تباث  گنر  هجرد 1  راد  مرآ  لاگرت  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000192 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریرح تفاب  باتهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 40 هقاط  cm 150 ضرع لاگرت  سنج  دیفس  هچراپ  الاک :  مان 

هقاط 40 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ههام هیوست 3  - ناتسرامیب دات  دروم  - ناتسرامیب تاصخشم  اب  - مرگ نزو 240  ضرع 150- تباث  گنر  راد  مرآ  دیفس  لاگرت  کی  هجرد  هچراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - تدوع یلصا  راب  اب  هنومن  تریاغم  تروص  رد  - لحم رد  لیوحت 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  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 17 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  2xl(1200 امتح زوبمورت  یتنآ  باروج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000894 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  سرا  نامرآ  بط  روهام  هدننک  هضرع  عجرم  سیراولوس  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 150   AG لدم زیاس 4  وناز  یالاب  یلوبمآ  یتنآ  باروج  الاک :  مان 

سرا نامرآ  بط  روهام 
نتراک 1200 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  _2xl زوبمورت یتنآ  باروج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع بسح  رب  دادعت  _ تسیمازلا تلاصا  بسچ  ربو  دمیآ 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

150150 ضرع   ضرع تباث   تباث گنر   گنر   11 هجرد   هجرد راد   راد مرآ   مرآ لاگرت   لاگرت هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 3737

(( ددع ددع   22 xl( 1200xl( 1200 امتح   امتح زوبمورت   زوبمورت یتنآ   یتنآ باروج   باروج ناونع : : ناونع 3838
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رقنس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب گرزب 300 زیاس  هنیاعم  شکتسد  هتسب /  طسوتم 300 زیاس  هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000266 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هتسب گرزب 300 زیاس  هنیاعم  شکتسد  هتسب /  طسوتم 300 زیاس  هنیاعم  شکتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  600 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب irc دک دمیآ و  یاراد  دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  ههام  هیوست 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع دادعت 3000  تناس  تیساسح 2/5  دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000148 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یپ یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 12  هبعج   2/5x900 cm داعبا  PE یحارج تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجوم تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع دادعت 3000  تناس  تیساسح 2/5  دض  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب 300300 گرزب   گرزب زیاس   زیاس هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد هتسب /  /  هتسب 300300 طسوتم   طسوتم زیاس   زیاس هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 3939

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج  - - ددع ددع   30003000 دادعت   دادعت تناس   تناس   2 /52/5 تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 4040
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپادند یبوچ  گنالسبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091452000046 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینابرق یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  رالآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 40  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یبوچ  سنج  هداس  گنالسبآ  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد رابتعا  نیمات  تروص  رد  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هیمض  رداص و  روتکاف  افطل 

هدکشناد برد  لیوحت 

9177948959 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  - تلم کراپ  یوربور  - دابآ لیکو  راولب  یادنبا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38829501-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829500-051 :: 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

یکشزپادند یکشزپادند یبوچ   یبوچ گنالسبا   گنالسبا ناونع : : ناونع 4141
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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 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  هیوست  هوحن  افطل  - دشابیم دات  دروم  بط  ماهلا  دنرب  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بل  تک  یفارگویژنآ  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دات دروم  مالعا  زا  سپ  زور  ات 3 هنومن  - ددرگ صخشم 

1101030577000249 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  ینولیان  هتسب   4300E دک یفارگویژنآ  کپ  الاک :  مان 
هتسب 1200 دادعت : 

1401/08/30 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

صخشم صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست هوحن   هوحن افطل   افطل -- دشابیم دشابیم دات   دات دروم   دروم بطبط   ماهلا   ماهلا دنرب   دنرب ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب بلبل   تکتک   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ کپکپ   ناونع : : ناونع
دات دات دروم   دروم مالعا   مالعا زازا   سپسپ   زور   زور اتات  33 هنومن   هنومن -- ددرگ ددرگ
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع زیاس 10  یروتسیب  غیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000149 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیاس 10 میمرت  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  دحاو 100  رد  دادعت  ییاوقم  هبعج  یکشزپ  دربراک  یروتسیب  غیت  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناگیار لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع زیاس 10  یروتسیب  غیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج  - - ددع ددع   1010 زیاس   زیاس یروتسیب   یروتسیب غیت   غیت ناونع : : ناونع 4343
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن ناونعب  دکناریا  × فرصمراب 1 رادشک یفایلا  هفحلم  ددع  1و 360 هجردرادشک فرصمراب  هیال 1 3 کسامددع 12000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یمازلا یس  را  یا  دک  اب  یتسویپ  کرادم  رد  ربتعم  دمیآ.دشابیم 

1101094137000049 زاین :  هرامش 
ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ییاوقم  هبعج  هیال  هس  فرصمرابکی  یحارج  کسام  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ناردام یبط  یدیلوت  هسسوم  ینوفلس  هتسب   160x225 cm داعبا فرصمرابکی  یناتسرامیب  رایس  تخت  هفحلم  الاک :  مان 

ددع 360 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: 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

دمیآ.دشابیم دمیآ.دشابیم هنومن   هنومن ناونعب   ناونعب دکناریا   دکناریا ×× فرصمراب فرصمراب 11 رادشک رادشک یفایلا   یفایلا هفحلم   هفحلم ددع   ددع 360360 وو   11 هجردرادشک هجردرادشک فرصمراب   فرصمراب 11 هیال   هیال 33 کسامددع کسامددع 1200012000 ناونع : : ناونع
.یمازلا .یمازلا یسیس   رارا   یایا   دکدک   اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   ربتعم   ربتعم
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات الاک و  لیوحت  زا  دعب  هزور  یدقنریغ 60  هیوست  هباشمدک - ناریا  لیاف - تسویپ  هب  یکشزپ  یاههاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاوگ هئارا  زکرم و  هطوبرم  سانشراک 

1101090319000307 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 981 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هزور  یدقنریغ 60  هیوست  - هباشمدک ناریا  لیاف - تسویپ  هب  یکشزپ  یاههاگتسد  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  ناتسرامیبب  - یهاوگ هئارا  و 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادریش فرصمرابکی  راردا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000489 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ( حارج یماوق (  یدیلوت  یددع  ییاوقم 400  نتراک   cc 1500 تیفرظ رادریش  فرصمرابکی  راردا  هسیک  الاک :  مان 

نتراک 2500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب هزور   هزور   6060 یدقنریغ   یدقنریغ هیوست   هیوست هباشمدک - - هباشمدک ناریا   ناریا لیاف - - لیاف تسویپ   تسویپ هبهب   یکشزپ   یکشزپ یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع
یهاوگ یهاوگ هئارا   هئارا وو   زکرم   زکرم هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک

4545

رادریش رادریش فرصمرابکی   فرصمرابکی راردا   راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4646
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع دادعت 400  لیرتسا  گب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000147 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع دادعت 400  لیرتسا  گب  نیروی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار -

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000304 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

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

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج -- ددع ددع   400400 دادعت   دادعت لیرتسا   لیرتسا گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 4747

 . . تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  مرس  نویزوفنا  پمپ  هاگتسد 

1101005896000030 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  مرس  نویزوفنا  پمپ  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرس   مرس نویزوفنا   نویزوفنا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 4949
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لاسگرزب 200  گبوبمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  دوخ  یتخادرپ  طیارش  اب  روتکاف  شیپ 

1101095549000447 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cp42000 لدم یسفنت   PVC لاسگرزب گبوبمآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم یکشزپ  مولع  یمومع  لاور  قبط  یدهعت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن 

09036716078 دوش -  گنهامه  هداز  یبن  مناخ  اب  الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 
ییاطع 09158800895 یاقا 

دشاب هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دینک دینک تسویپ   تسویپ ارار   دوخ   دوخ یتخادرپ   یتخادرپ طیارش   طیارش اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددع   ددع   2 00200 لاسگرزب   لاسگرزب گبوبمآ   گبوبمآ ناونع : : ناونع 5050
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000488 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 25000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 25000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ریرح زیاس 6/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 10000 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ریرح زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 10000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج ظفاحم   ظفاحم شکتس   شکتس ناونع : : ناونع 5151
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع دادعت 600  گب  نیروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000146 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  گب  نیروی  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   ml 2000 تیفرظ فرصمرابکی  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناگیار لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - ددع دادعت 600  گب  نیروی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یناریا ) یالاک  طقف  ) هیال هدزناش  هرمن 30  خن  طقف   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  نامسناپ  زاگ  مرگ  ولیک  دیرخ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101091217000198 زاین :  هرامش 
نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سوت مایتلا  لیرتسا  زاگ  دناب و  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  مایتلا  یتراجت  مان  هبعج   10x10 cm داعبا یکشزپ  دربراک  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هبعج 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هیال  هدزناش  هرمن 30  خن  طقف.تسا  یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرگولیک  یتساوخرد 200 نزو  .تسا  دات 

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج -- ددع ددع   600600 دادعت   دادعت گبگب   نیروی   نیروی ناونع : : ناونع 5252

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک نامسناپ   نامسناپ زاگ   زاگ مرگ   مرگ ولیک   ولیک   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد 

1101005896000029 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  کشخ  مرسرمراو  هاگتسد 

1101005896000031 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

دنوآ کین  اترو  هدننک  هضرع  عجرم  دنوآ  کین  اترو  هدنزاس  عجرم   VARTA یتراجت مان   Heatwave لدم وتپ  مرس و  رمراو  یکشزپ  رتیه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  کشخ  مرسرمراو  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

کشخ کشخ مرسرمراو   مرسرمراو هاگتسدا   هاگتسدا ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هتسب یمرگ 300 کپوت 100  هبنپ  مرگ و  ولیک  هداس 30  یمرگ  هبنپ 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000199 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنهس  g 100 ینولیان هتسب  دیفس  کپوت  یتشادهب  هبنپ  الاک :  مان 

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

هواک  g 100 ینولیان هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ ولیک   ولیک   3030 هداس   هداس یمرگ   یمرگ 100100 هبنپ   هبنپ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع دادعت 300  هلاناک 12)  ) ECG لور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000151 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لور الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد   imd دک یاراد  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج   - ددع دادعت 300  هلاناک 12)  ) ECG لور  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار -

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 1212 هلاناک   هلاناک  ) ) ECGECG لور   لور ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنچ یط  الاک  لاسرا  ددرگ - صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  هباشم - دک  ناریا  یمرگ - نوخ 1  هدنروآ  دنبردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  هنومن  زاین  تروص  رد  - هلحرم
1101030577000250 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتیرت  هدنزاس  عجرم  پاتساابط  یتراجت  مان   g 1 یددع لیوف 1  هتسب  یزیرنوخ  هدنروآدنب  یکشزپ  کیتاتسومه  ردوپ  الاک :  مان 

رمیلپ تسیز  ابط  هدننک 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/30 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

یمرگ یمرگ   11 نوخ   نوخ هدنروآ   هدنروآ دنبردوپ   دنبردوپ ناونع : : ناونع 5858
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج ددع  دادعت 500  رتوک  ملق  ددع 3- دادعت 50  لافطا  هبل  کت  رتوک  تیلپ  ددع 2- دادعت 500  لاسگرزب  هبل  ود  رتوک  تیلپ  ا- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب 

1101093634000155 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PA2 لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  ود  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 
یناینالغب میهاربا 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس رد   imd دک یاراد  - ددع دادعت 500  رتوک  ملق  ددع 3- دادعت 50  لافطا  هبل  کت  رتوک  تیلپ  ددع 2- دادعت 500  لاسگرزب  هبل  ود  رتوک  تیلپ  :: ا- یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - ات 6  تخادرپ 4  ناگیار - لاسرا  - دشاب دوجوم  تازیهجت  لک  هرادا 

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

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

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا هبل   هبل کتکت   رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ لاسگرزب -  -  لاسگرزب هبل   هبل ودود   رتوک   رتوک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع 5959
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قباطم  اه  نآ  دنرب  الاک و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  وش -  تسش و  تاعیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101000257002751 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنرلگ یتراجت  مان  اب   kg 0/5 یگنفت تپ  یطوق  رطعم  شفنب  یرپسا  یوش  هشیش  عیام  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب یدهلا  تنب  ناتسرامیب  دشابیم -  ههام  تخادرپ 6  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  دشاب -  صلاخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32236551-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 6 تخادرپاب لس 7/5*5 یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000708 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   TRAUMASTEM TAF یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   5x7/5 cm زیاس مخز  میمرت  یزیرنوخ و  زا  هدننک  یریگولج  کیتاتسومه  زاگ  الاک :  مان 

زیرلگ کباب  هدننک 
ددع 360 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  6 تخادرپو هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وشوش وو   تسش   تسش تاعیام   تاعیام ناونع : : ناونع 6060

ههام ههام 66 تخادرپاب تخادرپاب 55 ** 7/57/5 لسلس   یجرس   یجرس ناونع : : ناونع 6161
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 4 تخادرپ زاباب  تسویپ  تسیل  قبط  یفارگویژنآ  شخب  لیتسا  گنیلته  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000706 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دارهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  تعنص  دارهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   SBH-160 لدم  cm 160 زیاس لیتسا  سنج  لمع  قاتا  هریش  کنیس 2  الاک :  مان 

داگراساپ تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف و هدهع  هب  بصنو  ییاجباجو  لمح  یاه  هنیزه  هیلکو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجتو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ رکذ  روتکاف  شیپرد  قیقد  سنجو   . ددرگ هناماس  همیمض  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  هارمه  هب  هدش  هتساوخ  دراوم  قبط  روتکاف  شیپ 

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( لیتسا لیتسا سنج   سنج لمع   لمع قاتا   قاتا هریش   هریش   22 کنیس   کنیس یفارگویژنآ ( ( یفارگویژنآ شخب   شخب لیتسا   لیتسا گنیلته   گنیلته تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6262

ییات ییات رفص   رفص کلیس   کلیس ---- ددع ددع 108108 دنار   دنار رفص   رفص ودود   ودنار   ودنار کیکی   کلیس   کلیس ---- ددع ددع 180180 پول پول کیکی   نولیان   نولیان ---- ددع ددع   360360 دنار دنار کیکی   نولیان   نولیان هیخب   هیخب خنخن   ناونع : : ناونع
ددع ددع 360360 دنار   دنار کیکی   لیرکیو   لیرکیو --- --- ددع ددع 108108

6363
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ییات رفص  کلیس  -- ددع دنار 108 رفص  ود  ودنار  کی  کلیس  -- ددع 180 پول کی  نولیان  -- ددع  360 دنار کی  نولیان  هیخب  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دنار 360 کی  لیرکیو  --- ددع 108

1101093069000811 زاین :  هرامش 
دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   MICRO لدم کلیس  یا  هتشر  دنچ  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 
NOVAMAX یتراجت مان  تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 108 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 24  هبعج  زیاس 0  یحارج  کلیس  هیخب  خن  الاک :  مان 
هبعج 4 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ینام بط  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   cm 90 لوط زیاس 1  یمومع  دربراک  نولیان  سنج  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 360 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

بط ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  ردنب  بط  ماردپ  یتراجت  مان  یددع  لاکیدم 1  ذغاک  یدنب  هتسب  عون  زیاس 1  پول  لدم  پول  نولیان  یحارج  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 180 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زیهجت یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   SILK USP 2-0 لدم کلیس  بذج  لباق  ریغ  یا  هتشر  دنچ  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  نیمات  رتسگ 
هتسب 108 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
2/0x36 mm زیاس  W9220 دک نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   ETHICON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هتسب  یکشزپ  دنار  لیرکیو  هیخب  خن  الاک :  مان 

هتسب 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ / تسیل  قبط  ددع  دادعت 96  هب  وکیف  کپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000484 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ایفوص  هدننک  هضرع  عجرم   CONSTELLATION یتراجت مان  لدم 8065751079  یکشزپ  مشچ   Ga 20 زیاس یموتکرتیو  وکیف و  کپ  الاک :  مان 

هتسب 96 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیسن و 6  تروصب  دیرخ  هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  یمازلا /  irc روتکاف و شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارکت 20*16 یس  یو  یس  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000704 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 20 لوط  16G زیاس قورع  بلق و  دربراک  هار  کت  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  3 تخادرپو هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   9696 دادعت   دادعت هبهب   وکیف   وکیف کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

1616 ** 2020 هارکت   هارکت یسیس   یویو   یسیس   رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 6565
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000619 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبطزیلاید  تازیهجت  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + روتکاف شیپ  لاسرا  + دمیا تیاسوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

از یژرلآ  ریغو  یوق  تلم  اب  ناوجون  هیال ی  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000155 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
از یژرلآ  ریغو  یوق  تلم  اب  ناوجون  هیال ی  هس  کسام  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وراد  اذغ و  نامزاس  یاهزوجم  هیدات  ههام ، لقادح 3 روتکاف  شیپ  تبث  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخوراددات  هنومن و  لاسرا  مازلا 

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

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

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

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ازاز یژرلآ   یژرلآ ریغو   ریغو یوق   یوق تلم   تلم اباب   ناوجون   ناوجون هیال  یی   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 77 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/utklf8mfe9tew?user=73474&ntc=5956263
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956263?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپیلک اگیل  مونرتسا - میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000470 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناکین ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   HORIZON یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج   medium زیاس یکشزپ  اگیل  سپیلک  الاک :  مان 

هبعج 480 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

PETERS هدنزاس عجرم   PETERS SURGICAL یتراجت مان  یددع  یذغاک 2  هتسب  دک 31845   8USP زیاس یکشزپ  مونرتسا  هیخب  میس  الاک :  مان 
بلق نارگنامرد  هناگی  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SURGICAL

هتسب 960 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا   / 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

سپیلک سپیلک اگیل   اگیل مونرتسا - - مونرتسا میس   میس ناونع : : ناونع 6868
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا تپ  رتمیزود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000240 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
عجرم ءاکرش  هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   L991531 لدم یکشزپ  سکمون  یرادربریوصت  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
عجرم ءاکرش  هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   Curiementor 4 لدم یکشزپ  پوتوزیا  هعشا  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   PTW Freiburg هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم ناسانشراک  دات  زا  دعب  یدهعت و  تروصب  تخادرپزاب   - ددرگ تسویپ  لوصحم  گولاتاک  تاصخشم و   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ پوتوزیا   پوتوزیا هعشا   هعشا شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد نکسا -  -  نکسا تپتپ   رتمیزود   رتمیزود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6969
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سابعردنب ناکدوک  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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد تکرش  یرتیل .) مین   ) دیاسیاه لولحم  ددع  و100  یرتیل ) مین   ) سیفرس یتپس  فرصم  هب  هدامآ  لولحم  ددع  دادعت 160  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیش ناهبهب  تکرش  زا  لاعف  یگنیامن  دمیآ و 

1101091093000098 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتپس یتراجت  مان   Lit 5 ینلیتا یلپ  نلاگ  حوطس  دربراک  سناسا  اب  هتعاس  یراگدنام 24  اب  لوناتا  دیناوگیب و  نلیتمازگه  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یمیش ناب  هب  ییوراد  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  سیفرس 

نلاگ 160 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا  هک  یرتیل ) مین   ) دیاسیاه لولحم  ددع  دادعت 100  و  یرتیل ) مین   ) سیفرس یتپس  فرصم  هب  هدامآ  لولحم  ددع  دادعت 160   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و  تخادرپ 4  .تسا  هدش  هدافتسا 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

یاراد یاراد تکرش   تکرش یرتیل .) .) یرتیل مین   مین  ) ) دیاسیاه دیاسیاه لولحم   لولحم ددع   ددع   100100 وو یرتیل ) ) یرتیل مین   مین  ) ) سیفرس سیفرس یتپس   یتپس فرصم   فرصم هبهب   هدامآ   هدامآ لولحم   لولحم ددع   ددع   160160 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
یمیش یمیش ناهبهب   ناهبهب تکرش   تکرش زازا   لاعف   لاعف یگنیامن   یگنیامن وو   دمیآ   دمیآ

7070
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000620 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیلاید تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تس  3,600 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسورپ قبط  تخادرپ  دشاب  تلاصا  پسچرب  یارادالاک  دشاب + یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  + مالقا لماکروتکاف  شیپ  لاسرا  + دمیا تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهلا 09188399848 سامن هرامش  + IRC دک یاراد   + دشابیم یناریا  تازیهجتاب  تیولوا  + ورادواذغ تنواعم 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5246211-083  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 77 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7hndartb9p4s3?user=73474&ntc=5956384
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956384?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد دروم  هدننک  دودسم  طقف  یاهزیاس 24,20و18   OCCLUTECH ASD یبلق هدننک  دودسم  .دک  ناریا  نیمه  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع زیاس 2  ره   . ههام هیوست 3  .دشاب  یم  دات  و 

1101093727000338 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OCCLUTECH هدنزاس عجرم   OCCLUTECH یتراجت مان   ASD لدم  mm 24 زیاس یبلق  هدننک  دودسم  ردولکا  الاک :  مان 
نامرد تعنص  دوبهب  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ   irc دک هارمه  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OCCLUTECH OCCLUTECH ASDASD  یبلق یبلق هدننک   هدننک دودسم   دودسم ناونع : : ناونع 7272
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  دیرگ 5/ نژورتین  لوسپک  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000212 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  دیرگ 5/ نژورتین  لوسپک  ددع  کی  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژورتین نژورتین لوسپک   لوسپک ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 7373

کالکال نیراپه   نیراپه دنبرفص   دنبرفص یلومعم - - یلومعم فرصمرابکی   فرصمرابکی مرس   مرس تستس   لیرتسا   - - لیرتسا نیو   نیو پلاکسا   پلاکسا یکشزپ -  -  یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیپ / دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  / تیفیک اب  / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / وراد قیرزت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  ورهم  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000288 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

دمآراک بط  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   KARA MED یتراجت مان  یددع  رتسیلب 100   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  یدنب  هتسب  عون   G 23 لیرتسا نیو  پلاکسا  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 4000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دام  یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ید  ما  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکشزپ  هداس  کال  نیراپه  دنبرفص  الاک :  مان 

دام یکشزپ  عیانص  هعسوت  هدننک 
ددع 7000 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  یتسویپ  لیاف  قبط  طیارش  گرب  روتکاف و  شیپ  / دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715854971 یتسپ :  دک  رثوک ،  عماج  ینامرد  شزومآ  زکرم  ینسح  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33465079-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: 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
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط   A دیرگ تپیپ  نولاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000211 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط   A دیرگ تپیپ  نولاب و  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هناماس 40000  رد  یرازگ  راب  هنومن  قبط  دیارولف  شینراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094383000002 زاین :  هرامش 

ناردنزام یراس    ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  تسویپ  قبط  شینراو  - 

یتشادهب یشیارآ و  تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  40,000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رب  نامز  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816711447 یتسپ :  دک  یراس ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  دنبهش  نابایخ  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33398912-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33398046-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AA دیرگ دیرگ تپیپ   تپیپ وو   نولاب   نولاب ناونع : : ناونع 7575

ددع ددع   4000040000 هناماس   هناماس ردرد   یرازگ   یرازگ راب   راب هنومن   هنومن قبط   قبط دیارولف   دیارولف شینراو   شینراو ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18 زیاس سکتال  هارود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002478 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوتالاک.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

1818 زیاس زیاس سکتال   سکتال هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  گنرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000249 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم گنرس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 300   cc 20 مجح یکشزپ  پیلسارئول  فرصم  رابکی  هدش  لیرتسا  هکت  گنرس 3  الاک :  مان 

گنرس سراپ  هدنزاس 
نتراک 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cc 2/5 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 80000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115988-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: 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

هکیت هکیت هسهس   گنرس   گنرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویژ تاصخشم  قبط   CURRENT OUTPUT BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000965 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان  زیلاید 4008  هاگتسد   OUTPUT درب الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپه یا و  هسیک  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000224 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 600 عافترا  600x300 mm داعبا دصرد  نامدنار 99/997 اپه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 38 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارای تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 595 عافترا  595x900 mm داعبا دصرد  نامدنار 40 هسیک  اب 6  یا  هسیک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 170 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهرتلیف  دادعت  تاصخشم و  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویژ .تسویژ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CURRENT OUTPUT BOARDCURRENT OUTPUT BOARD ناونع : : ناونع 7979

اپه اپه وو   یایا   هسیک   هسیک رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 77 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3pmezb8j8ecd?user=73474&ntc=5956710
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956710?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/subewbvtq7gtx?user=73474&ntc=5956711
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5956711?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 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

16 زیاس سکتال  هارود  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002479 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  هار  ود  یلوف  یژولورا  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/29 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

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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000510 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 30000 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش  - دشاب یم  ددع  هب  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ( هجو ای  قاروا  ) تروصب 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

1616 زیاس زیاس سکتال   سکتال هارود   هارود یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8181

مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 8282
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ظفاحم 100  مرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000895 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناروبدام هدننک  هضرع  عجرم   YARELLE یتراجت مان   ml 100 یتنیمل بویت  ابوژوژ  نغور  یواح  ساسح  یاه  تسوپ  هدننک  مرن  ظفاحم و  مرک  الاک :  مان 

بویت 500 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمیآ نتشاد  _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشمدک  _ یمرگ ظفاحم 100  مرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ ددع بسح  رب  دادعت  _ تسیمازلا

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

یمرگ یمرگ   100100 ظفاحم   ظفاحم مرک   مرک ناونع : : ناونع 8383
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 50  تاتسومه  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000813 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
HEMOSTAT هدنزاس عجرم   STARSIL یتراجت مان   g 5 یددع هتسب 1   STARSIL HEMOSTAT لدم یحارج  کیتاتسومه  ردوپ  الاک :  مان 

نیسراپ بط  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MANUFACTURING GMBH
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسوگ واگ  زولسورب  نویسانیسکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004011000089 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

سار 3000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دورجیا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسوگ واگ  زولسورب  نویسانیسکاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722307-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاتسومه تاتسومه ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 8484

هلاسوگ هلاسوگ واگ   واگ زولسورب   زولسورب نویسانیسکاو   نویسانیسکاو ناونع : : ناونع 8585
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال هجرد   30 زنل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000217 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIEGERT ENDOTECH یتراجت مان  یپوکساراپال  راکورت   A.200.1000 لدم  10x315 mm زنل الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب 5- یم  یمازلا  دمیآ  نیناوق  -4 هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هام 3- تخادرپ 6  - 2 هباشم دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  ههام - کی  تخادرپزاب  ددع - مادک 50  ره  یس  یس  زیاس 1،10،20  کالرئول  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000363 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  کالرئول   cc 10 هکیت هس  فرصم  رابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال هجرد   هجرد   3030 زنل زنل ناونع : : ناونع 8686

کالرئول کالرئول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 8787
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / دنرب یقرب  لاتیجید  روتپیپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000215 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
/ دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   / دنرب یقرب  لاتیجید  روتپیپ  هاگتسد  کی  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض  ابش  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  کرادم  رد  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب 

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

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب لاتیجید   لاتیجید روتپیپ   روتپیپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8888

یناریا یناریا نوتالن   نوتالن دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 8989
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افطل / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2 / یمازلا دمیآ  کرادم  / هدش مالعا  زیاس  دادعت و  قباطم  یناریا  نوتالن  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  دنوس  کرام 

1101050270000082 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 12 زیاس دیفس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 10 زیاس یکشم  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 8 زیاس یبآ  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 14 زیاس زبس  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 2250 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس زمرق  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYMED یتراجت مان   mm 16 زیاس یجنران  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/09/03 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارادالاک - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - دشاب باهشدنرب  - ددع 7200 دادعت 50*40 زاگنال  - ولیک 150 رادخن ولیک و  هداسزاگ 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دمیآ  وضع  تکرش  تلاصا و  بسچربو  irc دک

1101000257002755 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  هداس 16 ال  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاگ دناب و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  بط  افص  یتراجت  مان   g 500 ینولیان هتسب   10x10 cm زیاس هرمن 20  خن  اب  راد 16 ال  خن  لیرتسا  ریغ  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
بط افص 

هتسب 300 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BP یتراجت مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   40x50 cm زیاس یکشزپ  رادخن  کورچ  زاگنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 
هتسب 270 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05832222704 یدهلا تنب  ناتسرامیب  - دشابیم ههام  6 تخادرپ - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - دشاب صلاخ  تمیق  - دشاب باهشدنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32236551-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5050 ** 4040 زاگنال زاگنال  - - ولیک ولیک 150150 رادخن رادخن وو   ولیک   ولیک 100100 هداسزاگ   هداسزاگ ناونع : : ناونع 9090

ودود هلول   هلول لیتسا -  -  لیتسا سلنیتسا   سلنیتسا هلول   هلول دنب   دنب تشن   تشن پملک   پملک فالغ   فالغ یندچ -  -  یندچ دنلب   دنلب هیاپ   هیاپ نئوژ   نئوژ طبار   طبار هفرطکی   - - هفرطکی یاهریش   یاهریش   inin یدالوف  33   یدالوف پاپوس   پاپوس ناونع : : ناونع
هفرط هفرط کیکی   ریش   ریش یکشزپ -  -  یکشزپ پملک   پملک اباب   نشکاس   نشکاس تباث   تباث هار   هار

9191
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ناریا یلم  درادناتسا  یهاوگ  نتشاد  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ظاحل  لک  تمیق  یداهنشیپ  تمیق  رد...و  هار 80  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101090549000116 زاین :  هرامش 
ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیتسال گنرهک   PROVAL هفرطکی یاهریش   in 3 یدالوف پاپوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نادمه نازیر  بوذ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 200 زیاس یندچ  دنلب  هیاپ  نئوژ  طبار  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نادمه نازیر  بوذ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 150 زیاس یندچ  دنلب  هیاپ  نئوژ  طبار  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نادمه نازیر  بوذ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 125 زیاس یندچ  نلیتا  یلپ  نئوژ  طبار  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دنهس ناسر  ورین  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   mm 80 زیاس یدالوف  سنج  یواسم  هلول  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  یدنبآ  دربراک   E 1620 PE لدم  mm 160 زیاس لیتسا  سلنیتسا  هلول  دنب  تشن  پملک  فالغ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  یدنبآ  دربراک   E 2030 لدم  mm 200 زیاس لیتسا  سلنیتسا  هلول  دنب  تشن  پملک  فالغ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
رتسگ زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CERDASMED یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 125 زیاس یکشزپ  پملک  اب  نشکاس  تباث  هار  ود  هلول  الاک :  مان 

نیرگآ
ددع 50 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ردص تیندچ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یجنلف  لاصتا  عون   bar 40 راشف  mm 125 زیاس یندچ  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

اناد یسدنهم  یتراجت  مان   A216 WCB نبرک دالوف  سنج  راشف 150  سالک   in 4 زیاس یرفیو  لاصتا  عون   dual plate یتسد یکسید  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 
زربلا یژرنا  اناد  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  یژرنا  اناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یژرنا 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا رب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  ددرگیمن  تخادرپ  صوصخ  نیا  رد  یا  هنیزه  هنوگ  چیه  ددرگ و  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدش  هتشاذگ  تسویپ  هب  دیرخ  تساوخرد  گرب  رد  تاحیضوت  قبط  شرافس  نامزاس  رابنا  رد  راب  لیوحت  ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا 

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338101-034 :: 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
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب هناورپ  / تمص ترازو  زوجم  هئارا  / راد پمپ  رکنات  : تامازلا / هباشم دک  ناریا  / مرگ ولیک  یناتسرامیب 14000  عیام  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک 23602019 / لوکساب هگرب  هئارا  / یرادرب

1101050259000943 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یطایخ دیواج  کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ایشرا  یتعنص  یبط و  یاهزاگ  هناخراک  یتراجت  مان  یرتیل  رکنات  دصرد  99/8- دصرد صولخ 99 عیام  نژیسکا  الاک :  مان 
رتیل 14000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلحرم کی  رد  هیلخت  راد و  پمپ  رکنات  تامازلا :  / ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب تاسیسات  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5956131 مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یناتسرامیب  والکوتا  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
هدش یراذگراب 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رادشه5956203 تیلباق  اب  امد  تبث  یاه  هاگتسد  هنالاس  هحفص 3)سیورس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5956205U 500 یموینیمولآ هتسب  یهاگشیامزآ  هحفص 3)میزنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5956206(smartlyte plus(Na-k-ca-lh-cl هحفص 3)هاگتسد یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5956210U/µL-1000 UnitsEL0011Thermo ScientificT4 DNA Ligase h 5 ددع هحفص 3)1  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام5956250 6 تخادرپاب لس 35*5 هحفص 3)یجرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ههام5956251 6 تخادرپاب ددع  360 دادعت هب  20*10 لس هحفص 3)یجرس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب5956314 سورد  یملع  شزومآ  تازیهجت  تاناکما و  هحفص 3)تسیل  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یناتسرامیب یناتسرامیب عیام   عیام نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 9292
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5956368 تسیلرد  یمالعا  طیارشو  دادعت  قبط  یکشزپ  تازیهجت  نویساربیلاکو  یفیک  هحفص 3)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاروا5956421 نورکاد  باوس  لافطا  لازان  نورکاد  باوس  نوکلاف  هحفص 3)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دوه5956484 حیرشت -  تس  یرصب -  یعمس و  متسیس  تنیباک -  هاگشیامزآ ؛  تازیهجت  تسیل 
دسج یرادهگن  لاچخی  بآ -  ریشود  اب  کنیس  حیرشت - 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

امرس5956538 هریجنز  هحفص 3)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5956702 . هاگتسد کی  دادعت  یرتیل  یروف 20  هحفص 3)رزیالیرتسا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دات5956720 دروم  هنومن  اب  قباطم  / رتیلورکیم  100-1000 ،  10-100 زا 5-10 ،  ریغتمرلپمس  تس  کی 
/ تشادهب تنواعم 

هحفص 3) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5956728BIOTEQUE full یژولورا یموتسرفن  هحفص 3)رتتاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسیل5956729 قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 3)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 3)رگالاتید5956731 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تاتسومه5956736 هحفص 3)ردوپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتعاس5956745 روپسا 24  هحفص 3)تست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کچوک5956750 ناپاق  ددع  لافطا 10 تمالس  بط  ایدب  وزارت  - MDF جنس هحفص 3)راشف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشک5956751 هحفص 3)طیحم  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 77 ھحفص 77 
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