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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 60  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 6

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

( یهگآ دادعت 116  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشکی  2929   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,030هکس , 000163,030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   350رالد ,390350 تاراما390, تاراما مهرد   96مهرد , 10096 , 100

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,155هکس 100 , 000155, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,500235,500رالد سیئوس کنارف   369,600369,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,265رالد 100265, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   ,94لایر 02094, 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ژورن364,480364,480وروی ژورن نورک   34,60034,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,898یالط ,00014,898 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ419,830419,830دنوپ نپاژ نینی   دصکی   251دصکی ,710251 ,710

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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 144144))

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

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

زا 117 ھحفص 1 

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


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

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965120 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  هلبم  فارگویدراکوکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هلبم فارگویدراکوکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/08/29  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنویماک هارمه  هب  یرافح  هاگتسد  یسیطانغمورتکلا و  بای  هلول  یراگن  هزرل  یاههاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3/250/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هلبم   هلبم فارگویدراکوکا   فارگویدراکوکا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

تنویماک تنویماک هارمه   هارمه هبهب   یرافح   یرافح هاگتسد   هاگتسد وو   یسیطانغمورتکلا   یسیطانغمورتکلا بای   بای هلول   هلول یراگن   یراگن هزرل   هزرل یاههاگتسد   یاههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 117 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/utgvj5lcs9ej2?user=73474&ntc=5965120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965120?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ycdm6qv74zqbc?user=73474&ntc=5966042
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5966042?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iciiclab.com :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RESIST. THERM. PT 100 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001060023000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964724 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  لاس 1401  یناتسرامیب  لیرتسا  یاه  کپل  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع 

مرهج  نامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زا لاس 1401  یناتسرامیب  لیرتسا  یاه  کپل  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط 
23,937,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,197,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  تیاس  - یرهطم راولب  یاهتنا  - مرهج - سراف  ، 7414846199 یتسپ :  دک  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RESIST. THERM. PT 100RESIST. THERM. PT 100 ناونع : : ناونع 33

1401140 1 لاس   لاس یناتسرامیب   یناتسرامیب لیرتسا   لیرتسا یاه   یاه کپل   کپل ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 117 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hmkr6gkpg9lhr?user=73474&ntc=5966260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5966260?code=73474
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s67uchh54gqhs?user=73474&ntc=5964724
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964724?code=73474
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https://www.hezarehinfo.net


ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030063000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964992 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشهوژپ ینامرد و  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  ریغ  ازیهجت ت  ییانب و  ریز  یتشادهب  یقرب  تاسیسات  هیلک  یربهار  یرادهگن  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعیرش  یلع  رتکد 

ناگزمره  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینامرد و یشزومآ  زکرم  یکشزپ  ریغ  ازیهجت ت  ییانب و  ریز  یتشادهب  یقرب  تاسیسات  هیلک  یربهار  یرادهگن  یمومع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یتعیرش یلع  رتکد  یشهوژپ 

لایر   633,774,417 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد هجورد  یکناب  همان  تنامض  بلاق  رد  لایر  هدفه  ودصراهچ  ورازهراهچ  وداتفهودصتفه  نویلیم و  هس  یس و  ودصشش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

ناگزمره  یکشزپ  مولع 
15:00 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  قباس -  یرادناتسا  بنج  نارمچ  دیهش  راولب  سابعردنب -   ، 7916613885 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاگشناد یاهدادرارق  روما  ناگزمره - 

:: 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

یشهوژپ یشهوژپ وو   ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم یکشزپ   یکشزپ ریغ   ریغ ازیهجت  تت   ازیهجت وو   ییانب   ییانب ریز   ریز یتشادهب   یتشادهب یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک یربهار   یربهار یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 55
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060023000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965019 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  لاس 1401  یناتسرامیب  لیرتسا  یاه  هسبلا  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  تسویپ و  هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم 

مرهج  نامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زا لاس 1401  یناتسرامیب  لیرتسا  یاه  هسبلا  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یمازلا ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  تسویپ و  هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط 
.دشابیم 

38,535,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,927,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مرهج یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیاس   - یرهطم راولب  یاهتنا  مرهج - - سراف  ، 7414846199 یتسپ :  دک  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001060023000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965155 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  لاس 1401  یناتسرامیب  لیرتسا  ریغ  یاه  هسبلا  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم 

مرهج  نامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاس 1401 یناتسرامیب  لیرتسا  ریغ  یاه  هسبلا  مرهج  پ.ع  هاگشناد  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج  دراد  رظن  رد  مرهج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  لیذ  طیارش  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اذل.دیامن  مادقا  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا 
10,265,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   513,250,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  تیاس  - یرهطم راولب  یاهتنا  - مرهج - سراف  ، 7414846199 یتسپ :  دک  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب لیرتسا   لیرتسا یاه   یاه هسبلا   هسبلا ناونع : : ناونع 66

یناتسرامیب یناتسرامیب لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ یاه   یاه هسبلا   هسبلا لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5965120 هلبم  فارگویدراکوکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 2)دیرخ ، یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  6060   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نوخ  ادها  بسچرب  پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004232000071 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  نوخ  ادها  بسچرب  پاچ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  6,000 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراج لاس  نایاپ  ات  یتخادرپ  دامن ،  یرازگراب  هناماسرد  اردوخ  کرادم  ریاس  یداهنشیپ و  تمیق  روتکاف  دنوش  دایز  ای  مک  تسا  نکمم  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیرغ 09177414797 یاقآ  تاکرادت  لوئسم  نفلتو  دشاب  یم 

7591443349 یتسپ :  دک  نوخادها ،  -خ  یرهطم دیهش  راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223810-074  ، 33229110-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221100-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نوخ   نوخ ادها   ادها بسچرب   بسچرب پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 88
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد دادعت  روتکنویاب - ) فافش -  نامسناپ  سوپاتخا -  کی -  جنرف  تکیمرپ  لماش  -) نوگیو کی  جنرف   PICC لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  100

1101094058000140 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یتس  ییاوقم 20  هبعج  دک 80199519  یراذگ  رتتک   PICC کپ الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

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

زوجم .دشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  پسچربددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  ابروتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ددع  زاین 100  دروم  دادعت  .دشاب  لاعف  دم  یآ 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد دادعت   دادعت روتکنویاب - ) - ) روتکنویاب فافش -  -  فافش نامسناپ   نامسناپ سوپاتخا -  -  سوپاتخا کیکی -  -  جنرف   جنرف تکیمرپ   تکیمرپ لماش   لماش -)-) نوگیو نوگیو کیکی   جنرف   جنرف   PICCPICC  لماک لماک تستس   ناونع : : ناونع
ددع ددع   100100

99
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تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  ، تشادهب زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس یبرچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092996000022 زاین :  هرامش 

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   LIPID PRO یتراجت مان   ILM-0001A لدم یکشزپ  جنس  یبرچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسراو  ینالیگ 09136786457  مناخ  سانشراک  هیدات  اب  ددع  11 دادعت هب  ورپدیپیل  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زین  ربتعم  یتناراگ 

7861848487 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  نامتخاس  دابآ  بحاص  هار  راهچ  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43266015-034  ، 43266022-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43266033-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح امسالپوالکوتا 30 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000133 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   INTERLOCK یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یدنب  هتسب  عون   CLASS 1 لدم یکشزپ  یزلولس  امسالپ  والکوتا  بسچ  رگناشن  الاک :  مان 

راگدنام تراجت  ادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERLOCK MEDIZINTECHNIK GmbH
هبعج 30 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یراکزور  30 دودح تخادرپ  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس یبرچ   یبرچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1010

هقلح هقلح 3030 امسالپوالکوتا   امسالپوالکوتا بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب قبط  (ع ) اضر ماما  یناتسرامیب  عمتجم  یرادرب  ریوصتو  یهاگشیامزآو  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش 

1101030292000860 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش گرب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000027 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یبیبح داشهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرز  لیرتسا  زاگ  یتراجت  مان  یددع  یذغاک 1  هتسب   10x10 cm داعبا یحارج  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدنشورف اب  یربراب  هنیزه   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش گرب   گرب قبط   قبط عع ) ) )) اضر اضر ماما   ماما یناتسرامیب   یناتسرامیب عمتجم   عمتجم یرادرب   یرادرب ریوصتو   ریوصتو یهاگشیامزآو   یهاگشیامزآو یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

1212

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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مق اضر  ماما  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنآو هقیقد  رب  رتیل  تیفرظ 3300 اب  نویسارتلیفو  هاگتسد  لرتنکودرکراک  تلاح  باختنا  هقیقد  رد  رتیل  تیفرظ 3000 اب  ریارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وزیا درادناتسا  اب  قباطم  رتلیف  لایرتکاب 

1101050018000014 زاین :  هرامش 
مق اضر ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  HANGZHOU MAIDI AND REFRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD یتراجت مان   SDLC-163 لدم  in 8\3 زیاس یزلف  ریارد  رتلیف  الاک :  مان 
یکلم زیزع  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار لاکیدم  یاوه  تخاس  هناورپو  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  امتح  ناگدننک  تکرش  هک  تسا  رکذب  مزال  تسه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هدرشف یاوه  ریارد   ) دش دنهاوخ  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب  اراد 

3716195596 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  هچوک 49 -  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38700826-025  ، 38700840-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38700827-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   88 زیاس  33\\ زیاس یزلف   یزلف ریارد   ریارد رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 1414
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ناهفصا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(STR Technology -Investigator Argus X-12 QS Kit(100 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003477000141 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  دک 383225  ییاوقم  هبعج  ینوناق  یکشزپ  جارختسا  دربراک  ( STR Technology -Investigator Argus X-12 QS Kit(100 تیک الاک :  مان 

QIAGEN هدنزاس عجرم  رتسگ  نژ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   QIAGEN
هبعج 1 دادعت : 

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

تروصرد طقف  ناگدننک  نیمات.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لحمرد  لیوحتو  لقنو  لمح  هنیزه  هیلکدوش  تقد.ددرگ  همیمضروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  الاک  ندوبدوجوم 

8165875735 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ضیف  هکلف  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616310-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( STR Technology - Investigator Argus  X- 12  QS Kit( 100STR Technology - Investigator Argus  X- 12  QS Kit( 100 تیک   تیک ناونع : : ناونع 1515
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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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب نمول  لپیرت  نمول و  روف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000605 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-804-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس ددرگ 09178540040  یراددوخ  هباشم  سانجا  یراذگ  تمیق  زا  افطل  وررا  ای  روسنس  ویاب  لاسگرزب  نمول  لپیرت  نمول و  روف   :: 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

لاسگرزب لاسگرزب نمول   نمول لپیرت   لپیرت وو   نمول   نمول روف   روف ناونع : : ناونع 1616
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F AST SAFETY RELIEF VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004649 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مساق هدننک  هضرع  عجرم   STB لدم  m 1/5 عافترا  6x2 m حطس داعبا  نانیمطا  ینمیا و  یاهریش  تست  دربراک  یتسد  درکلمع  اب  کیتاتساوردیه  زیم  الاک :  مان 
ینیسح

ددع 688 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ  لودج 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83762157-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AST SAFETY RELIEF VALVEAST SAFETY RELIEF VALVE ناونع : : ناونع 1717
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000079 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   Xiangshant TANDQ industries co.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   24x32 mm زیاس یهاگشیامزآ  لمال  الاک :  مان 

زیهجت انیس  دنورت 
هبعج 10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرتحم هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه  - دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  مالقا  طقف   - دوش هجوت  اه  تسویپ  هب 
دوش ماجنا  یگنهامه  یمطاف 09351736252 مناخ  سانشراکاب  یراذگ  تمیقزا  لبقامتح 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لمال   لمال ناونع : : ناونع 1818
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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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30 اب  لدم 818  اکیال  دنرب  فرصم  رابکی  موتورکیم  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000276 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  LEICA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یددع  ییاوقم 50  هبعج   14x80 mm زیاس لدم 818  یهاگشیامزآ  فرصم  رابکی  موتورکیم  هغیت  الاک :  مان 

سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع 
هبعج 30 دادعت : 

1401/09/05 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاراث 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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ لیاسو  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093895000016 زاین :  هرامش 

جرک هلاراث  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 500 رادقم یکیتسالپ  یرطب  ییاوقم 2  هبعج  یدنب  هتسب  عون  رادیاپ  لورتسلک  تیک  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش طسوت  دیاب   IRC دک ) ددرگ لیمکت   IRC دک تمیق و  تبث  هب  طوبرم  لسکا  .مالقا  روتکاف و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کیو  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  (. دشاب یمن  دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد.دشاب  هدش  فیرعت   imed تیاس رد  یگدنیامن 

3186835871 یتسپ :  دک  هلاراث ،  ناتسرامیب  گنهرف  نادیم  گنهرف  یوک  دابآ  نیسح  رهشرهم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316999-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305293-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی موتورکیم   موتورکیم هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 1919

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0149005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2222
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-950-54010646 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب ( ) سویسلس هجرد   Mod.L5/11/8170) (Nr.1794 69) (Max 1100  ) هجرد تاوولیک 1100 رپمآ 2/4  تلو 10/4   230 یرتیل یکیرتکلا 5  هروک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاگشیامزآ رد  اهزیلانآ  عاونا  ماجنا  تهج  ناملآ  تخاس   Nabertherm Gmbh

تمالس تشادهب و  یکشزپ ،  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوش جرد  لودجرد  یتسویپ  تسیل  لک  عمج  دشابیم -  هباشمدک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط   ICP مزاول یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدازدسا مناخ   09132571446

1101020030000041 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

فیط انبم  هدننک  هضرع  عجرم   AGILENT یتراجت مان   ICP-MS لدم یمتا  رشن  رتمورتکپسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدازدسا مناخ   09132571446- دوش جرد  لودجرد  یتسویپ  تسیل  لک  عمج  دشابیم -  هباشمدک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط   ICP مزاول یدادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915887865 یتسپ :  دک  یدنق ،  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222981-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223700-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد   Mod.L5/11/8170)  (Nr.1794 69)  (Max 1 100Mod.L5/11/8170)  (Nr.1794 69)  (Max 1 100  ) ) هجرد هجرد 11001 100 تاوولیک   تاوولیک   2 /42/4 رپمآ   رپمآ   10/410/4 تلو   تلو   230230 یرتیل یرتیل   55 یکیرتکلا   یکیرتکلا هروک   هروک ناونع : : ناونع
Nabertherm GmbhNabertherm Gmbh  دنرب دنرب ( ) ( ) سویسلس سویسلس

2323

ICPICP مزاول مزاول یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 2424

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 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

5965233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) اپه رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002793 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  1220x610 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  1220x600 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  900x610 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  760x610 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  610x305 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تثعب یتراجت  مان   mm 150 عافترا  610x610 mm حطس داعبا  دصرد  نامدنار 99/997 یا  هحفص  لدم  اپه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  ود  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپه اپه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 2525
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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهبزکرمرابنارد لیوحت  یلغش  تانیاعم  یرگلابرغ  تهج  ac , bc لباک یاراد  یرتمویدا  هاگتسددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000056 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامرد ایاش  یکشزپ  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   SYNAPSYS یتراجت مان   SY.VIBREUR_II لدم یسناکرف  یتلوم  یرتمویدا  روتالیسا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش  یاهدنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگهانپ رد  بحاصالب  یاهگس  یزاس  میقع  تهج  فیدر  دادعت 20  هب  یتسویپ  تساوخرد  گرب  کی  قبط  یکشزپ  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.

1101093978000073 زاین :  هرامش 
لیبدرا دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شوکهب یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EUROIMMUN AG یتراجت مان  لایو  تست  یبط 25  صیخشت  ازیالا  گس  یوم  گنیر  یژرلآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  طسق  راهچ  ات  یواسم  روط  هب  ههام  راهچ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615763693 یتسپ :  دک   ، pasmand.ardabilcity.ir لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33630946-045  ، 33669010-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669020-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهبزکرمرابنارد تشادهبزکرمرابنارد لیوحت   لیوحت یلغش   یلغش تانیاعم   تانیاعم یرگلابرغ   یرگلابرغ تهج   تهج ac ,  bcac ,  bc لباک   لباک یاراد   یاراد یرتمویدا   یرتمویدا هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع 2626

 . . هاگهانپ هاگهانپ ردرد   بحاصالب   بحاصالب یاهگس   یاهگس یزاس   یزاس میقع   میقع تهج   تهج فیدر   فیدر   2020 دادعت   دادعت هبهب   یتسویپ   یتسویپ تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب کیکی   قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ 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 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست 1 کیتنژ  شخبرد  هدافتسا  تهج  امد  رود و  میظنت  تیلباق  اب  روتابوکنا  رکیش  هاگتسد  دادعت.دشابیم 1  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شخب لوئسم  دیئاتو  لحمرد  لیوحت  ههام 

1101090614001135 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مانپ ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا   GRANT هدنزاس عجرم   ES20 لدم روتابوکنا  رکیش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغلامش تشادهبزکرمرابنارد  لیوحتدشابرظندم  شیوپزیهجت  تسیز  تکرش   DB100 هداس جنسادص  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000055 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک  . SVANTEK SP. Z O.O هدنزاس عجرم   SVANTEK یتراجت مان   SVAN977 لدم لباترپ  ادص  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 هیوست   هیوست کیتنژ   کیتنژ شخبرد   شخبرد هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج امد   امد وو   رود   رود میظنت   میظنت تیلباق   تیلباق اباب   روتابوکنا   روتابوکنا رکیش   رکیش هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت.دشابیم   دادعت.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
شخب شخب لوئسم   لوئسم دیئاتو   دیئاتو لحمرد   لحمرد لیوحت   لیوحت ههام   ههام

2828

برغلامش برغلامش تشادهبزکرمرابنارد   تشادهبزکرمرابنارد لیوحتدشابرظندم   لیوحتدشابرظندم شیوپزیهجت   شیوپزیهجت تسیز   تسیز تکرش   تکرش   DB100DB100 هداس   هداس جنسادص   جنسادص هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929
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ناجنسرا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل  ناجنسرا - رصعیلو  ناتسرامیب  تهج  لولحمو  زیلاید  تسو  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091364000021 زاین :  هرامش 

ناجنسرا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اهس ینوفلس  هتسب  رامیب  زیلاید و  هاگتسد  نیب  یطابترا  هلیسو  ینایرش  یدیرو و  الوتسیف  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناجنسرا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد مالقا  هیلک  - رابنا رد  الاک  دیسر  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  طیارش  - ناجنسرا رصعیلو  ترضح  ناتسرامیب  تهج  لولحمو  زیلاید  تسو  یفاص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  - دشاب اهس  تکرش  زا 

7376136469 یتسپ :  دک  ییاضر ،  کناب  تسپ  بنج  نارادساپ  راولب  یاهتنا  ناجنسرا  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43524214-071  ، 43522348-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522534-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

والکوتا بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000862 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PMS هدنزاس عجرم   PMS یتراجت مان   m 50 یلور هبعج 1  یکشزپ  راخب  والکوتا  بسچ  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک 
لور 1500 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  تازیهجت  هرادا  دات  irc دک هارمه  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32640020-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تسیل   تسیل ناجنسرا - - ناجنسرا رصعیلو   رصعیلو ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج لولحمو   لولحمو زیلاید   زیلاید تسو   تسو یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 3030

والکوتا والکوتا بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 3131
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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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد  قبط  بلق  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیاس 5*15 یاهزیاس 4/5-8،10،12،15،20 و  اب  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002509 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یددع ییاوقم 1  هبعج   mm 2/5 زیاس دک 2510-117  یس  نا  ریافس 2  یتراجت  مان  زیهجت  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  قورع  بلق و  یس  نا  یرنورک  نلاب  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد  قبط  بلق  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیاس 5*15 یاهزیاس 4/5-8،10،12،15،20 و  اب  هباشم  دک  ناریا 

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

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 ** 55 زیاس   زیاس وو     8 ،10 ،12 ،15،208،10 ،12 ،15،20 -- 4/54/5 یاهزیاس   یاهزیاس اباب   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط بلق   بلق یفارگویژنآ   یفارگویژنآ شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000678 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  48 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  برغ  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بالضاف  تکرش  یاههاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تست  لیوحت  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005420000102 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 125 رادقم یلایو  ییاوقم 3  هبعج  یمیشویب  رادیاپ  کاینومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت بالضاف  تکرش  یاههاگشیامزآ  تهج  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تست  لیوحت  لمح و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8*11 زیاس یلافطا  تقوم  نمول  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002508 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 16 لوط  12F رطق یژولوروا  دربراک  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشمدک  ناریا..دشاب  imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  یتسیابالاک..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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت بالضاف   بالضاف تکرش   تکرش یاههاگشیامزآ   یاههاگشیامزآ تهج   تهج یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک تست   تست لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434

88 ** 111 1 زیاس زیاس یلافطا   یلافطا تقوم   تقوم نمول   نمول لبد   لبد ناونع : : ناونع 3535
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ناکشمور ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  باهذ  بایذا  هنیزه  دشاب  هطوبرم  دحاو  دات  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090105000017 زاین :  هرامش 

ناکشمور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   CLOVER A1C یتراجت مان   IGM-0023 لدم یسانش  نوخ  هاگشیامزآ  نیبولگومه  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6845119976 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  لباغچ  رهش  ناکشمور  ناتسرهش  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32651890-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651890-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانش یسانش نوخ   نوخ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نیبولگومه   نیبولگومه روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636
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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهبزکرمرابنارد لبوحت  یا  هفرح  تشادهب  یبایزرا  تهجرتمومنآو  جنسرون  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000054 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیهجت تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   B.HAGNER AB هدنزاس عجرم  راک  طیحم  رد  رون  شجنس  دربراک   EC1 لدم یلاتیجید  جنسرون  الاک :  مان 

شیوپ
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
روشک  KIMO INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   KIMO یتراجت مان   CTL 100 لدم جنسادص  هاگتسد  روتاربیلاک  دربراک  یکینورتکلا  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   KIMO INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   KIMO یتراجت مان   VT 200 لدم رتمومنآ  ومرت  هروظنم  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هفرح   هفرح تشادهب   تشادهب یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج رتمومنآو   رتمومنآو جنسرون   جنسرون هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DG DERM یتراجت مان  کپ  یو  هتسب   ND1025 لدم  10x25 cm زیاس یکشزپ  دربراک  نوو  نان  هدنبسچ  یمومع  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عجرم

1101030329000689 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداد هدنزاس  عجرم   DG DERM یتراجت مان  کپ  یو  هتسب   ND1025 لدم  10x25 cm زیاس یکشزپ  دربراک  نوو  نان  هدنبسچ  یمومع  نامسناپ  الاک :  مان 
اند نارتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  اند  نارتسگ 

هتسب 5000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدوجومو تیفیک  تروص  رد  افطل  یناریا  دنربو  تیفیک  طرش  هب  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DG DERMDG DERM  یتراجت یتراجت مان   مان کپکپ   یویو   هتسب   هتسب   ND1025ND1025 لدم   لدم   1010 x25 cmx25 cm  زیاس زیاس یکشزپ   یکشزپ دربراک   دربراک نوو   نوو نان   نان هدنبسچ   هدنبسچ یمومع   یمومع نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع
عجرم عجرم

3838

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا وو   تیک   تیک ناونع : : ناونع 3939
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یهاگشیامزآ مالقا  تیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000505 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ  MINGZHU هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 72  رد  هداس  پوکسورکیم  مال  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یهاگشیامزآ صیخشت  هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ   MONOBIND INC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Elisa نیسکوگید صیخشت  تیک  الاک :  مان 
رون زیهجت  ناماس 

هتسب 3 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نم هدننک  هضرع  عجرم  نم  یتراجت  مان   ml 4000 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یژولوتامه  سکمسیس  نوتوزیا  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 120 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 2  هبعج   ml 100 یمیشویب  NAC زانیکوفسف نیتارک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاتشیپ هدننک  هضرع  عجرم   HBS AG 96 TESTS یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  لدم 50308196  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   HBs Ag تیک الاک :  مان 
نامز بط 

هتسب 50 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سراف سکر  یاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 100 ییاوقم هبعج  یمیشویب   UIBC نهآ تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
امزآ بط  انیبور  هدننک  هضرع  عجرم  انیبور  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1000  هبعج  یدنب  هتسب  عون   20x20 mm یهاگشیامزآ لمال  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   T3 ELISA test kit-96T عون  T3 یریگ هزادنا  تیک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش 

هتسب 3 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

کینویب هدننک  هضرع  عجرم  کینویب  یتراجت  مان   ml 200 یددع ییاوقم 1  هبعج  دک 3142303  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  کیناگرا  ریغ  رفسف  تیک  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6  تسا /  یمازلا  رابتعا  خیرات  دک IRC و  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000169 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینموم یاقآ  هرامش 09153639138  اب  زاین  تروص  رد.دشابیم  ههام  تروص 3  هب  باسح  هیوست.ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دامرف  لصاح  سامت  هاگشیامزآ  لوئسم 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم...و   یفرصم...و یلایو   یلایو   55 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج   mlml   500500 یمیشویب   یمیشویب نوخ   نوخ زکولگ   زکولگ تیک   تیک ناونع : : ناونع 4040

قرب قرب روتپادآ   روتپادآ نفلت -  -  نفلت روتپادآ   روتپادآ -- سالگربیاف سالگربیاف شینراو   شینراو -- تکاد تکاد  - - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد -- یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رتمرپمآ   رتمرپمآ لاتیجید - - لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . ددرگ لاسرا  دشاب  یم  تسویپ  هب  هک  تکرش  مالعتسا  مرف  رد  اهباوج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000502 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HIOKI هدنزاس عجرم   HIOKI یتراجت مان   DT4256 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تراپ هدیا  تاشورپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HIOKI یتراجت مان  لدم 328010  یهاگشیامزآ  رتمرپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  دعر  هدنزاس  عجرم   m 2 لوط  PVC سنج  40x40 cm زیاس  RWD لدم تکاد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   FIBERGLASS SLEEVING یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب  لدم 2732   mm 25 رطق  PVC شکور اب  سالگربیاف  شینراو  الاک :  مان 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  و 
رتم 100 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
روپ ناگرهم  انیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AMFK یتراجت مان   DC12V-1A لدم نفلت  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   CPLUS یتراجت مان   PL-12V/2A لدم قرب  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605962-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153474 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوگرآ زاگ  هیفصت  هاگتسد  سیورس  یزاس -  دالوف  هاگشیامزآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/29 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رمیات  رتم و  یتلوم  دیرح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000346 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  رمیات  رتم و  یتلوم  دیرح  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  204 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب سانشراک  دات  هب  یتسیاب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6341745-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوگرآ نوگرآ زاگ   زاگ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس یزاس -  -  یزاس دالوف   دالوف هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ناونع : : ناونع 4242

رمیات رمیات وو   رتم   رتم یتلوم   یتلوم دیرح   دیرح ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 mpa یصیخشت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تناس لوط 65  چنرف  ای 4  چنرف   5

1201030577000290 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   6565 لوط   لوط چنرف   چنرف   44 ایای   چنرف   چنرف   mpa mpa 55 یصیخشت   یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا.ههام  3 ات تخادرپ.شورف 2 یگدنیامنو   IRCدمیا و یاراد.ددع  یپوکساراپال 200 گرزبزبس  سپیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنلب خیراتامتح.تسا 

1101005943000449 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تیلا بط  هسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TSCS یتراجت مان  یددع  نتراک 20   S401-702 لدم  ML زیاس یکشزپ  مویناتیت  زبس  سپیلک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنلب خیراتامتح.تسا  هباشم  دک  ناریا.ههام  3 ات تخادرپ.شورف 2 یگدنیامنو   IRCدمیا و یاراد.ددع  یپوکساراپال 200 گرزبزبس  سپیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134401 (  یاضاقت  رتم -   PH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006492 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیوپ نژرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   ADWA هدنزاس عجرم   AD8000 لدم یهاگشیامزآ  رتم   PH الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0134401 (  یاضاقت  رتم -   PH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا.ههام   ناریا.ههام 33 اتات 22 تخادرپ.شورف   تخادرپ.شورف یگدنیامنو   یگدنیامنو   IRCIRCوو دمیا   دمیا یاراد.ددع   یاراد.ددع 200200 یپوکساراپال   یپوکساراپال گرزبزبس   گرزبزبس سپیلک   سپیلک ناونع : : ناونع
.دنلب .دنلب خیراتامتح.تسا   خیراتامتح.تسا

4545

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رتم   رتم   PHPH ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  یکشزپ  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000069 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  اهس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 2 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 

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

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد شورف  زوجم  هدوب و   imed مان تبث  دیاب  هدننک  نیمات  یرابتعا و  تخادرپ  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه.ناتسرامیب  ناکم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب و 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  U/µL-200 UnitsEL0014Thermo ScientificT4 DNA Ligase 5 ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000159 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیگن یبوط  هدننک  هضرع  عجرم   ROCHE یتراجت مان   U 100 یزلف یطوق  یژولویب  یتاقیقحت  , DNA Ligase, T4 میزنآ الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/09/15 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

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یکشزپ   یکشزپ یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4747

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا U/µL-200  UnitsEL00 14Thermo ScientificT4 DNA LigaseU/µL-200  UnitsEL00 14Thermo ScientificT4 DNA Ligase   55 ددع ددع   11 ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   -- لباترپ نژیسکا  جنس  صولخ  هاگتسد  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000342 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کاتسر  هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SMART ONE لدم لباترپ  نژیسکا  جنس  صولخ  زاگ و  روزیلانآ  الاک :  مان 

کاتسر هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  لدمودنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  یسین 09335304502 -- یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  --  -- لباترپ لباترپ نژیسکا   نژیسکا جنس   جنس صولخ   صولخ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاعطق  لماک  تسرهفو  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000351 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نژویرآ هدننک  هضرع  عجرم   PHARMALAB یتراجت مان   LPH 2000 لدم یهاگشیامزآ   UV بآ هیفصت  هاگتسد  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

وراد تسیز 
تسد 1 دادعت : 

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

هیوست ییاراد  هرادا  یهاوگ  هئارا  اب  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  الاک ) تاکرادت   ) نادابآ تفن  ناتسرامیب  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  بیترت  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  یراک  زور  ناتسرامیب 30 ینف  لوئسم  دیئاتو  الاک  لیوحت  زادعب  باسح 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09163362402خ دشابیم هباشم  دک  ناریا  نمضرد  دشاب  irc دک لماشروتکافودشاب  دمیا  تبث  تکرشددع  تسورکیم 3000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایردیح

1101092794000200 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نادواج نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   ROYAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

نایردیح 09163362402خ  دشابیم هباشم  دک  ناریا  نمضرد  دشاب  irc دک لماشروتکافودشاب  دمیا  تبث  تکرشددع  تسورکیم 3000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تاعطق   تاعطق لماک   لماک تسرهفو   تسرهفو تسیل   تسیل تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   ناونع : : ناونع 5050

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 5151

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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا   E1014MilliporeBenzonase® Nuclease hdvhk ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000156 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  نولک  شواک  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA یتراجت مان   ml 20 یرطب  benzonase E1014 یتاقیقحت یهاگشیامزآ  میزنآ  الاک :  مان 

MILLIPORESIGMA
یرطب 1 دادعت : 

1401/09/15 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

mlml   2 020 یرطب   یرطب   benzonase E10 14benzonase E10 14 یتاقیقحت   یتاقیقحت یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ میزنآ   میزنآ ناونع : : ناونع 5252

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقتسم یلسا  کلب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
م.م میقتسم 3.6  یلسا  کلب  - 

م.م الابرس 3.6  یلسا  کلب  - 
م.م میقتسم 3.6  تاکورت  - 

م.م  3.6 الابرس تاکورت  - 
م.م شخرچ 3.5  لباق  رتیاب  کب  - 

میقتسم  سونیس  یچیق  - 
لاتنیزروه تفاریج  - 

رپسرگ مورتنا  رزیوه  - 
فیان لکیس  - 

...و یج  تروک  - 
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000697 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

میقتسم یلسا  کلب  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

م.م م.م   3.63.6 الابرس   الابرس یلسا   یلسا کلب   کلب م.م -  -  م.م   3.63.6 میقتسم   میقتسم یلسا   یلسا کلب   کلب ناونع : : ناونع 5353

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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  P8465Sigma-Aldrich MerckProtease Inhibitor Cocktail powder ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000158 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نارهت هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA یتراجت مان   ml 5 لایو  hibitor coctail for use with bacterial celll extract P8465 یهاگشیامزآ فرعم  الاک :  مان 

MILLIPORESIGMA هدنزاس عجرم  نولک  شواک 
لایو 1 دادعت : 

1401/09/15 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

mlml   55 لایو   لایو   hibitor coctail for use with bacterial celll extract P8465hibitor coctail for use with bacterial celll extract P8465 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 5454

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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5mlP6611sigmaHIS-Select nickel affinity gel ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000157 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
MILLIPORESIGMA هدنزاس عجرم  نولک  شواک  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA یتراجت مان   ml 5 لایو  affinity gel P6611 یهاگشیامزآ فرعم  الاک :  مان 

لایو 1 دادعت : 
1401/09/15 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

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  ، تشادهب زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن لمح  فرظ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092996000021 زاین :  هرامش 

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   PIP یتراجت مان  کر 58  لدم  هناخ  هنومن 12  فرظ  لمح  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم سانشراک  هیدات  اب  هدوب  ضرفشیپ  تروص  هب  یباختنادک  ناریا  هدوب و  رظندمیا  هرفح  هنومن 6 لمح  هظفحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173130858 یسوسوم

7861848487 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  نامتخاس  دابآ  بحاص  هار  راهچ  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43266015-034  ، 43266022-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43266033-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 mlP6611s igmaHIS-Select nickel affinity gelmlP6611s igmaHIS-Select nickel affinity gel ددع ددع   11 ناونع : : ناونع 5555

هنومن هنومن لمح   لمح فرظ   فرظ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DRIVE VVVF تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000311 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   TRANSISTOR یتراجت مان   MA010310001 ینف هسانش   DIP روتسیزنارت الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ییاضر هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   CAPACITOR یتراجت مان  لدم 2584  بآ  پمپ  یکینورتکلا  نزاخ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
شخپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   PZ CORMAY یتراجت مان   CORLYTE ELECTROLYTE ANALYZER لدم تیلورتکلا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش
هاگتسد 65 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اس قداص  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   CONTACTOR یتراجت مان   1SDA059819R1 لدم یتعنص  قرب  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ارآ گنروا  هدننک  هضرع  عجرم   TOUCH PANEL WITH PROGRAMMABLE CPU یتراجت مان   SJY-IFUS-D100/300 لدم یسمل  لنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یتعنص یتعنص قرب   قرب یروتاینیم   یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک تیلورتکلا -  -  تیلورتکلا یمیشویب   یمیشویب روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد بآبآ   - - پمپ   پمپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نزاخ   نزاخ - -   DIPDIP روتسیزنارت   روتسیزنارت ناونع : : ناونع
یسمل یسمل لنپ   لنپ

5757
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نولباش  قبط و  گنر و  یرپسا  ددع  رتم -  لباک 30  قیاع  یسکلف  عبرمرتم -  قیاع 1*2  شوپ  فک  لاتیجید و  جنسامد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000138 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   GMBH یتراجت مان   40LC لدم لاتیجید  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  لاسرا  یضاقتم و  دحاو  هیدات  نتفرگ  الاک و  لاسرا  زا  سپ  زور  باسح 15  هیوست 

تسیمازلا روتکاف  شبپ  یرازگراب 
.دشابیم هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نولباش نولباش وو   قبط   قبط وو   گنر   گنر یرپسا   یرپسا لباک -  -  لباک قیاع   قیاع یسکلف   یسکلف قیاع - - قیاع شوپ   شوپ فکفک   وو   لاتیجید   لاتیجید جنسامد   جنسامد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یهاگشیامزآ  صخاش  قبط  دیارلک ، میسلک  یمرگولیک  هسیک 25   5000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006495 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ بط  امزآ  رهم  یناگرزاب  زیهجت  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 ینلیپورپ یلپ  هسیک  یردوپ  ییاذغ  عیانص  دیارلک  میسلک  یندوزفا  الاک :  مان 

ایسآ بط  امزآ  رهم  یناگرزاب  زیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هسیک 5000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن ترازو  دات  دروم  ناگدننک  دیلوت  وزج  هک  دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یناگدننک  تکرش  داهنشیپ  افرص.دشاب  یم  یروف  الاک  هب  زاین  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  سکف  سامت و  هرامش  هئارا و  تکرش  گریرس  رد  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  افطل  .دنتسه 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  راشف  رتیمسنارت  ای  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000076 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 2500 لدم یبایزرا  شجنس و  تازیهجت  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم هارمه  هب  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  تسویپ و  تاصخشم  ساسا  رب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  تسا  هباشم  یالاک  هب  طوبرم  هدش  تبث  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22706326-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ صخاش   صخاش قبط   قبط دیارلک ، ، دیارلک میسلک   میسلک یمرگولیک   یمرگولیک   2525 هسیک   هسیک   50005000 ناونع : : ناونع 5959

راشف راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ایای   روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   ANALYTIK KENA کرام اب  یتفن  داوم  رد  نیرلک  نازیم  هاگتسد  هب  طوبرم  یکدی  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000452 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ داوم  جارختسا  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفن یتفن داوم   داوم ردرد   نیرلک   نیرلک نازیم   نازیم هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6161

-- چالک   چالک پمپ   پمپ یکیتسالپ   یکیتسالپ یهار   یهار هسهس    -  - UPVCUPVC  سنج سنج تالاصتا   تالاصتا لیدبت   لیدبت لانرتنیا - - لانرتنیا یپالف   یپالف ویارد   ویارد نکنک -  -  نیریش   نیریش بآبآ   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
پمپورتکلا پمپورتکلا یرلوک   یرلوک روتومورتکلا   روتومورتکلا  - - یکیلوردیه یکیلوردیه ولو   ولو کچکچ   کیتاموتا -  -  کیتاموتا ربالاب   ربالاب یمیشویب - - یمیشویب رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد   PHPH  دورتکلا دورتکلا
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.تسویپ حرش  هب  نک  نیریش  بآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000337 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   MPF920-Z161 لدم دیفس  لانرتنیا  یپالف  ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نیما سراپ  رمیلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   110x63 mm زیاس  UPVC سنج تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نیما سراپ  رمیلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   110x90 mm زیاس  UPVC سنج تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نیما سراپ  رمیلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   110x125 mm زیاس  UPVC سنج تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
وردوخ نامرک  هکرحم  یاوق  هدننک  هضرع  عجرم   MVM 530 چالک پمپ  یکیتسالپ  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNO MEDICA یتراجت مان  یمیشویب  رزیالانآ  هاگتسد   PH دورتکلا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا کی  لحاس  رجآ  هدننک  هضرع  عجرم   TECNOFERRARI یتراجت مان   T.G.V.BOX لدم  Ton 8 تیفرظ کیتاموتا  ربالاب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   MANN REXROTH یتراجت مان   S10A1.0 لدم یکیلوردیه  ولو  کچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   REXROTH یتراجت مان   S6 A1.0 لدم یکیلوردیه  ولو  کچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم  نژوتوم  یتراجت  مان   SH205 لدم پمپورتکلا  یرلوک  روتومورتکلا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09120361840 یگنهامه سامت  هرامش 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88668753-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چراپ یراوید -  یا و  هلیم  جنسامد  یرتاب - ) تسب  تهج   ) سیرگ ای  نیلزاو  کچوک -  یمیس  سرب  جنس -  تظلغ  هناخ - : یرطاب  لیاسو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و یرتیل -  یکیتسالپ 2 

تسویپ لیاف  قبط  هناخ  یرطاب  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001046000347 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هناخ  یرطاب  لیاسو  دیرخ  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

دسرب سانشراک  دات  هب  یتسیاب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اه  هنیزه  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

دوش  باسح  هناماس  تمیق  رد  زاریش  ناریا  رصع  نابایخ  رابنا  لحم  هب  لمح  هنیزه 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6341745-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یایا   هلیم   هلیم جنسامد   جنسامد یرتاب - ) - ) یرتاب تسب   تسب تهج   تهج  ) ) سیرگ سیرگ ایای   نیلزاو   نیلزاو کچوک -  -  کچوک یمیس   یمیس سرب   سرب جنس -  -  جنس تظلغ   تظلغ هناخ - : - : هناخ یرطاب   یرطاب لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یرتیل -  -  یرتیل   22 یکیتسالپ   یکیتسالپ چراپ   چراپ یراوید -  -  یراوید
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  تست (  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000650 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HI هدنزاس عجرم   HI FORCE یتراجت مان   MHP-Range لدم  bar 1500 راشف هدودحم  یتسد  یکیلوردیه  کیتاتساوردیه  راشف  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

رگخا هواک  یتعنص  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   FORCE
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف /  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد یکیلوردیه   یکیلوردیه کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه راشف   راشف تست   تست هاگتسد   هاگتسد تست -  -  تست پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 6464
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004641 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  روسرپمک  شاعترا  گنیروتینام  متسیس  لانرتنیا  یطابترا  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  گرب  حرش  رد  هدش  رکذ  متیآ   2 ساسارب یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییامیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دیرخ 4012803  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Flame scanner یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روسرپمک   روسرپمک شاعترا   شاعترا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس لانرتنیا   لانرتنیا یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6565

Flame scannerFlame scanner ناونع : : ناونع 6666
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگ رطقم  بآ  ریمعت  ناونع : 

14012138 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  116116   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریگ یریگ رطقم   رطقم بآبآ   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6767
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویپا روطنت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000035 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ییوراد هیلوا  داوم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ml 250 یا هشیش  فرظ  دصرد  صولخ 1 تبرش  لکش  وراد  هیلوا  داوم  کایرت  روتنت  الاک :  مان 

( دامت )
ددع 10000 دادعت : 

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

دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاسود  وراد  یاضقنا  خیرات  لقادح 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویپا مویپا روطنت   روطنت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  بسچرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

1101095112000649 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ریبدت هدننک  هضرع  عجرم  بط  تداعس  تمالس  ریبدت  هدنزاس  عجرم  یا  هتسب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   16x40 mm زیاس یذغاک  بسچرب  الاک :  مان 
بط تداعس  تمالس 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدنشورف  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ 

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

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یذغاک یذغاک بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 6969
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دزی ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  زور   60 تخادرپ دشابیم /  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030690000010 زاین :  هرامش 

دزی ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ  هدننک :  رازگرب 
رذآ اسراپ  بط  ایند  هدننک  هضرع  عجرم  لتآ  سراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  نتراک   LHB-C201 دک یدپوترا  هدیمخ  تسد  دنلب  لتآ  الاک :  مان 

نتراک 250 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

رذآ اسراپ  بط  ایند  هدننک  هضرع  عجرم  لتآ  سراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 80  نتراک   LLB- C401 دک یدپوترا  اپ  هدیمخ  دنلب  لتآ  الاک :  مان 
نتراک 250 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
رذآ اسراپ  بط  ایند  هدننک  هضرع  عجرم  لتآ  سراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  نتراک   SLB- C501 دک یدپوترا  اپ  هدیمخ  هاتوک  لتآ  الاک :  مان 

نتراک 250 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917684531 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دمحم  دیس  دیهش  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266531-035  ، 37263134-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240334-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا اپاپ   هدیمخ   هدیمخ دنلب   دنلب لتآ   لتآ -- یدپوترا یدپوترا هدیمخ   هدیمخ تسد   تسد دنلب   دنلب لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 7070
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یزکرم ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ینف  دپوترا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003207000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس یداه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   HINGED لدم وناز  جردم  لصفم  زترا  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هنومن  ناونعب  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

3817965176 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتسیزهب -  هچوک  هاگشناد -  نابایخ  نارادرس -  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33671004-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33673030-086 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  دروم  یاه  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095556000017 زاین :  هرامش 

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 هداس پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 30000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

53226002-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یتسیزهب   یتسیزهب لکلک   هرادا   هرادا ینف   ینف دپوترا   دپوترا لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

زکرم زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 7272
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ییوراد  مالقا  راصحلزق  هاگتمادن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم 
1101003143000931 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وراد وکاپس  هدننک  هضرع  عجرم  لوماتوبلاس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 20  هبعج   mg\2/5 ml 2/5 زد یقاشنتسا  یرپسا  لوماتوبلاس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ییوراد  مالقا  راصحلزق  هاگتمادن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاشنتسا یقاشنتسا یرپسا   یرپسا لوماتوبلاس   لوماتوبلاس ناونع : : ناونع 7373

دشاب دشاب عهتشاد   عهتشاد شورفزوجمو   شورفزوجمو یگدنیامنو   یگدنیامنو دمیارد   دمیارد تبث   تبث تکرش   تکرش هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام   ههام 22 تخادرپ   تخادرپ .نولیان   .نولیان یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم فذح   فذح تروصنیاریغرد   تروصنیاریغرد

7474
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عهتشاد شورفزوجمو  یگدنیامنو  دمیارد  تبث  تکرش  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 2 .نولیان  یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم فذح  تروصنیاریغرد  دشاب 

1101091527000098 زاین :  هرامش 
رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENT CO Ltd هدنزاس عجرم  یذغاک  فافل  یدنب  هتسب  عون  هیخب  نزوس  خن و  دربراک  نولیان 6/0  خن  عون  هیخب  خن  الاک :  مان 
هردمرخ بط  اروه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدننک  دیلوت  روشک 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دک 584560 ناکین  ایرآ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   ASSUT SUTURES هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 1  زیاس 10-0  یحارج  ینولیان  هیخب  خن  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیهجت یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   NYLON USP 2-0 لدم نولیان  بذج  لباق  ریغ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  نیمات  رتسگ 
هتسب 6 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیهجت یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   NYLON USP 3-0 لدم نولیان  بذج  لباق  ریغ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  نیمات  رتسگ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیهجت یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   NYLON USP 5-0 لدم نولیان  بذج  لباق  ریغ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تمالس  نیمات  رتسگ 
هتسب 2 دادعت : 

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

کتدنار 6/0 نولیان خنرتمیلیم  3/8 لدین کتدنار  10/0 نولیان خنرتمیلیم  13 لدین کتدنار  5/0 نولیان خنرتمیلیم  28 ای 26 لدیندنار 2/0 نولیان خن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمیلیم 3/8و26 لدین کت  دنار  3/0 نولیان خنرتمیلیم  13 لدین

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشم روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  - دشابیم دات  دروم   AKP و kmt دنرب یزار - ناتسرامیب  تسوپ  یحارج  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - هام یط 4  لاسرا  - ددرگ
1101030577000274 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یتس  یذغاک 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   XL زیاس  AKP-ME039 لدم فرصم  رابکی  لیرتسا  لارنج  یحارج  کاشوپ  تاجوسنم و  تس  الاک :  مان 

داگراساپ شواک  هنیگبآ  هدننک  هضرع  عجرم   AKPMED
تس 12000 دادعت : 

1401/09/01 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا لارنج   لارنج یحارج   یحارج کاشوپ   کاشوپ وو   تاجوسنم   تاجوسنم تستس   ناونع : : ناونع 7575
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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 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

irc تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 ددع / یرتیل 5000 2 راردا لیرتسا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002796 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم   BARD یتراجت مان  ینولیان  هسیک   cc 2000 تیفرظ فرصم  رابکی  لیرتسا  راردا  هسیک  الاک :  مان 

تاب ناریا 
ددع 5000 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  شورف  سانشراک  هرامش  تخادرپ و  طیارش 

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

31521118-058  ، 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

راردا راردا لیرتسا   لیرتسا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 7676
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   ELECTROMED لدم لیرتسا  زاب  بلق  یحارج  سوپاتخا  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمورتکلا

1101030329000688 زاین :  هرامش 
تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سوت نیشرپ  دمورتکلا  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   ELECTROMED لدم لیرتسا  زاب  بلق  یحارج  سوپاتخا  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت  الاک :  مان 
سوت نیشرپ  دمورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تیاس  قبط  ورادو  اذغ  تنواعم  دهعت  رد  تخادرپ   ELECTROMED لدم لیرتسا  زاب  بلق  یحارج  سوپاتخا  یبلق  هراوید  هدننک  تیبثت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم دیئاتو  تیفیک  طرش  هب  یکشزپ  تازیهجت  لک 

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم یددع   یددع   11 کپکپ   یویو   هتسب   هتسب   ELECTROMEDELECTROMED  لدم لدم لیرتسا   لیرتسا زاب   زاب بلق   بلق یحارج   یحارج سوپاتخا   سوپاتخا یبلق   یبلق هراوید   هراوید هدننک   هدننک تیبثت   تیبثت ناونع : : ناونع
دمورتکلا دمورتکلا

7777
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهعتم ددع -   20 دادعت.دشابیم هباشم  دک  ناریا   - لافطا شخب  یارب   faros 360 دک -  bittium دنرب گنیروتینام  متیر  رتلوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت - لک هرادا  تامازلا  هب 

1101099414000069 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمیمص نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORIN یتراجت مان   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  یبلق  متیر  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

هرادا تامازلا  هب  دهعتم  ددع -   20 دادعت.دشابیم هباشم  دک  ناریا   - لافطا شخب  یارب   faros 360 دک -  bittium دنرب گنیروتینام  متیر  رتلوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218 سامت - لک

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متیر   متیر رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 7878
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / هباشم دکناریا  / ددع 1000 لیرتسا  70*40 ناشو حارج 40*40 هلوح  یحارج L و  ناگ  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ هدنشورفاب ناتسرامیبات 

1101000257002798 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط رایاطع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 22   L زیاس لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبات لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / هباشم دکناریا  / ددع 1000 لیرتسا  70*40 ناشو حارج 40*40 هلوح  یحارج L و  ناگ  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ هدنشورفاب

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

31514175-058  ، 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

لیرتسا لیرتسا   7070 ** 4040 ناشو ناشو 4040 ** 4040 حارج   حارج هلوح   هلوح وو     LL یحارج   یحارج ناگ   ناگ کپکپ   ناونع : : ناونع 7979
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط   pc-based یرتموریپسا هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101091936000538 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یکیتسالپ 1 هتسب  لدم 50101193  یسفنت  یرتموریپسا  هاگتسد  هب  یگدولآ  لاقتنا  زا  یریگولج  تهج  فرصم  رابکی  یناهد  ینیب و  هریگ  رتلیف و  تس  الاک :  مان 
راپسب اناد  هدننک  هضرع  عجرم  بط  اناد  یتراجت  مان  یتس 

تس 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تیسل  قبط  تازیهجت  لوئسم  نفلتو  یتخادرپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکشزپ رسویدسنارت  ) نیالرترآ تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000239 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یکشزپ  رسویدسنارت   IM-4812-3/ AT 4812-3 ماد الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 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

فرصم فرصم رابکی   رابکی یناهد   یناهد وو   ینیب   ینیب هریگ   هریگ وو   رتلیف   رتلیف تستس   - - pc-basedpc-based  یرتموریپسا یرتموریپسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

(( یکشزپ یکشزپ رسویدسنارت   رسویدسنارت )) نیالرترآ نیالرترآ تستس   ناونع : : ناونع 8181
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راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092163000030 زاین :  هرامش 

راوخرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  تراکوس  یتراجت  مان   g 650 یرمیلپ جیرتراک  یدنب  هتسب  عون  زیلاید  تهج  میدس  تانبرک  یب  هظفحم  الاک :  مان 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341767596 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  راوخرب - دابآ  تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45828251-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45823009-031 :: 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

ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوبربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  ، دشاب  imed یمسر زوجم  یاراد  هدننک  نیمات  تکرش  ، هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092691000027 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
سوس هدنزاس  روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   A300 لدم یکشزپ  یتشگنا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زکرم  نیا  هدهعرب  نا  تمیقو  الاک  تیفیک  هب  تبسن  الاک  باختنا  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: 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

زیلاید زیلاید ناونع : : ناونع 8282

یکشزپ یکشزپ یتشگنا   یتشگنا رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8383
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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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادژارفرپ لوط 40  ضرع 60  یعقاو  مرگ  فرصم 38  راب  کی  یلور  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000950 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  یلور  هتسب  دک 4500   50x65 cm داعبا ناتسرامیب  دربراک  گنر  دیفس  رامیب  تخت  فرصمرابکی  هفحلم  الاک :  مان 
لور 200 دادعت : 

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

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ   3838 فرصم   فرصم راب   راب کیکی   یلور   یلور هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 8484
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی دیسا  کیلوف  صرق  - نیماتیو صرق  D50000- نیماتیو صرق  D1000- لارنیم نیماتیو  یتلوم  صرق   - 500 ید میسلک  صرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیم 30 نهآ هرطق  - لیم کی  دیسا  کیلوف  صرق  - لیم

1101092924000034 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  تفریج  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هوسا یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  ید  میسلک -  هوسا -  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   mg+200 IU 500 زد صرق   D نیماتیو تانبرک  میسلک  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ماجنا  اجکی  تروص  هب  یراذگ  تمیق 

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق 

7861797735 یتسپ :  دک  تشادهب ،  زکرم  ینرق -  نابایخ  تفریج -  ناتسرهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43219711-034  ، 43215719-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43215718-034 :: 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

-- لیم لیم کیکی   دیسا   دیسا کیلوف   کیلوف صرق   صرق -- نیماتیو نیماتیو صرق   صرق D50000D50000 -- نیماتیو نیماتیو صرق   صرق D1000D1000 -- لارنیم لارنیم نیماتیو   نیماتیو یتلوم   یتلوم صرق   صرق  - - 500500 یدید میسلک   میسلک صرق   صرق ناونع : : ناونع
لیم لیم 3030 نهآ نهآ هرطق   هرطق -- لیم لیم کیکی   دیسا   دیسا کیلوف   کیلوف صرق   صرق

8585
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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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  لاسگرزب - زیاس  لاریو  یتنآ  لایرتکاب و  یتنآ   HME یسفنت رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000238 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دمآرس هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  لاریو  یتنآ  لایرتکاب و  یتنآ   HME یسفنت رتلیف  الاک :  مان 
هیاراپ بط 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کیرثکادح  تخادرپ  سانشراک -  دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072493-051  ، 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

لاریو لاریو یتنآ   یتنآ وو   لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ   HMEHME  یسفنت یسفنت رتلیف   رتلیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SC یقورع یبلق  نلاب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000332 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اشگهر  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1   RG - 150 - 15 لدم  1/50x15 mm زیاس تنتسا  رنورک و  قورع  ندرک  زاب  دربراک  یقورع  یبلق و   SC نلاب الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک 
ددع 64 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اشگهر  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1   RG - 150 - 10 لدم  1/50x10 mm زیاس تنتسا  رنورک و  قورع  ندرک  زاب  دربراک  یقورع  یبلق و   SC نلاب الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
عجرم اشگهر  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1   RG - 125 - 15 لدم  1/25x15 mm زیاس تنتسا  رنورک و  قورع  ندرک  زاب  دربراک  یقورع  یبلق و   SC نلاب الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اشگهر  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1   RG - 200 - 10 لدم  2x10 mm زیاس تنتسا  رنورک و  قورع  ندرک  زاب  دربراک  یقورع  یبلق و   SC نلاب الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCSC یقورع یقورع یبلق   یبلق نلاب   نلاب تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8787
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینیمل یحارج  لیرتسا  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000631 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسروپت هروشام  ارهم  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هسیک   XL زیاس لمع  قاتا  ناراتسرپ  ناحارج و  دربراک  فرصم  رابکی  لیرتسا  شوپور  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی لیرتسا   لیرتسا شوپور   شوپور یحارج   یحارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 8888
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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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفج هتسب 50 تفج   70000 ردوپ نودب   M سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  / یلخاد دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک   / هعلاطم تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259000948 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   OP PERFECT PREMIUM FINISHING یتراجت مان  یددع  نتراک 80   M زیاس فرصم  رابکی  سکتال  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

نتراک 1400 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک    / / هعلاطم هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت یتفج   یتفج 5050 هتسب   هتسب تفج   تفج   7000070000 ردوپ ردوپ نودب   نودب   MM  سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تیفیک تیفیک اباب   // یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  رد  نیلورپ  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000630 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 20-4/0 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 720 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 25-2/0 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 108 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-0 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 108 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 40-1 یحارج دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 900 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   DOGSAN یتراجت مان  یددع  نتراک 100   mm 10-6/0 بلق یحارج  دربراک  دنار  نیلورپ  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 720 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش  .دوش  هجوت  تاحیضوت  هب 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   نیلورپ   نیلورپ خنخن   ناونع : : ناونع 9090
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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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرس قیرزت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یلخاد / دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دکدوش  هعلاطم  تقد  اب  تاحیضوت 

ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259000947 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  کپ  رتسیلب  هبذاج  متسیس  اب  هدش  نورتس  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

تس 2250 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد / / یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدوش   دکدوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   تاحیضوت   تاحیضوت مرس   مرس قیرزت   قیرزت تستس   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم

9191
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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یکشزپنادند  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000086 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 100  هتسب  یکشزپنادند  فرصم  رابکی  یحارج  نشکاسرس  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل 

دیهد رارق  هناماس  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  وخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یکشزپنادند   یکشزپنادند یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 9292
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع   30000 دادعت  cc 5 گنرس ددع و  دادعت 20000   2cc گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000365 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع  30000 دادعت  cc 5 گنرس ددع و  دادعت 20000   2cc گنرس - 

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

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

یریگراب هیارک  تایلام  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلکدشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش  دشاب  یس  را  یا  دک  یاراد  دم و  یا  تیاس  تمیق  دیاب  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  وراد  اذغ و  تواعم  اب  اه  تخادرپ  هیلک  دسرب  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  مالقا  دشاب  یم  هدنرب  هاگشورف  ای  تکرش  اب  هیلختو 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: 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

22 cccc گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 9393
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000698 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تروپ نزوس  - 
تسویپ تسیل  قبط 

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

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

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

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 9494
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هب  لیوحت  ههام و  هیوست 2 هلاس و  لقادح 2 یاضقنا  خیرات  یاراد.دمیآ  هناماس  زا  یس  رآ  یآ  الاک و  تلاصا  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناتسرامیب 

1101093990000053 زاین :  هرامش 
یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس شورس  عولط  هدننک  هضرع  عجرم   P.med یتراجت مان  یتفج  هبعج 500  زیاس 7  ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 2000 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
تداعس شورس  عولط  هدننک  هضرع  عجرم   P.med یتراجت مان  یتفج  هبعج 500  زیاس 8  ردوپ  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 1500 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

PT.MAJA هدنزاس عجرم  کارماش  یتراجت  مان  یتفج  هتسب 50   LNP 7.5 دک زیاس 7/5  ردوپ  نودب  سکتال  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
نارای یالاک  لاگس  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   AGUNG LATEXINDO

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PROFEEL یتراجت مان  یتفج  نتراک 200  ردوپ 6/5  نودب  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 500 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ههام و  هیوست 2 - دشاب سرا  ریرح و  دنرب  زا  احیجرت  هلاس و  لقادح 2 یاضقنا  خیرات  یاراد.دمیآ  هناماس  زا  یس  رآ  یآ  الاک و  تلاصا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسرامیب  رابنا  هب 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ نودب   نودب یلومعم   یلومعم یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 9595
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( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا یمامتاب  قوف  مالقا  زاینو  قوف  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000687 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  یعونصم  بذج  لباق  خن  اب  نباپوس  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 

نتراک 216 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 1944  یکشزپ  دربراک  هدیبات  کلیس  خن  اب  یحارج  فرصمرابکی  نزوس  خن و  الاک :  مان 
نتراک 1080 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 480 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  لارتناس  لازان  نژیسکا  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  دیاس  نشکجنیا  پکورکسا  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 350  یکشزپ  یوریا 3  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک رادفاک   رادفاک فرصمرابکی   فرصمرابکی هشارت   هشارت هلول   هلول نباپوس -  -  نباپوس یحارج   یحارج فرصمرابکی   فرصمرابکی نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 9696
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رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09123622153 تسا  همیمض  زاین  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000217 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نف دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   PACKMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 8  نتراک  یدنب  هتسب  عون   15x70 cm زیاس یکشزپ  امسالپ  نویسازیلیرتسا  هسیک  الاک :  مان 

سراپ
نتراک 1 دادعت : 

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

سامت 09123622153 تسا  همیمض  زاین  دروم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: 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

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ یلیم  نیدیتپ 100  لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000036 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  ریسکا  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  نیدیتپ  یتراجت  مان  یلوپمآ  ییاوقم 10  هبعج   mg/2 ml 100 زد یقیرزت  لولحم  یناسنا  یوراد  نیدیتپ  الاک :  مان 

ریسکا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هبعج 10000 دادعت : 

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

دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاسود  وراد  یاضقنا  خیرات  لقادح 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ امسالپ   امسالپ نویسازیلیرتسا   نویسازیلیرتسا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 9797

مرگ مرگ یلیم   یلیم   100100 نیدیتپ   نیدیتپ لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس نزو  جنس و  دق  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000506 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناوت رادتقا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 تیفرظ  TS-AWMH1 لدم جنس  دق  ندب و  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

شجنس ناوت  رادتقا  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  شجنس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  تلهم  جنس / نزو  جنس و  دق  یوزارت  دشاب / یم  هباشم  قوف  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ یلیم  نیدیتپ 50  لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000037 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نامرد  وراد  تکرش  زا  دیارلکوردیه  نیدیتپ  یتراجت  مان  اب  یددع  ییاوقم 5  هبعج   mg\1 ml 50 زد لوپمآ  دیارلکوردیه  نیدیتپ  الاک :  مان 

هبعج 15000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاسود  وراد  یاضقنا  خیرات  لقادح 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس نزو   نزو وو   جنس   جنس دقدق   یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 9999

مرگ مرگ یلیم   یلیم   5050 نیدیتپ   نیدیتپ لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) یتسویپ تسیل  قبط...و  ییاسانش  تسو  کسام  لماش  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دیئات  دروم  اپوس  دنرب  طقف 

1101093057000008 زاین :  هرامش 
ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 00  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یوسوم هلا  تیآ  ناتسرامیب  ییوراد  رابنا  رد  لیوحت   / یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  یروهمج ، نابایخ  لوا  یدازآ ، راولب  ناجنز ، ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33156238-024  ، 33420670-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420671-024 :: 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

یکشزپ یکشزپ یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم سدنهم  اب 09133429715 لاوس  تروصرد  دشاب  یم  ههام  یتخادرپ 3 هناخوراد  رابنا  برد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000065 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

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

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   NC Trek لدم یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
LL-1012271 دک کنیلدم  هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان  کرت  ینیم  لدم  یرنورک  یتسالپویژنآ  نلاب  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هتشاد  الاب  اضقنا  خیرات  الاک  یمامت  دوش و  یم  هداد  تشگرب  سنج  ندوبندات  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگورکیم لیناتنفوس 50  لوپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000038 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هسنارف  نلیام  هدنزاس  عجرم  نلیام  لیناتنفوس  یتراجت  مان   ml 10 یلوپمآ ییاوقم 20  هبعج   mcg\10 ml 50 زد یقیرزت  لولحم  لیناتنفوس  الاک :  مان 

سراپ نامرد  وراد  یناگرزاب  شرتسگ  هدننک 
هبعج 3000 دادعت : 

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

دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یباختنا  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاسود  وراد  یاضقنا  خیرات  لقادح 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

medc" manual alarm call points  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004645 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بط اتسیو  هدنزاس  عجرم  اکینرآ  بط  اتسیو  یتراجت  مان   VisVB1000 لدم یناتسرامیب  یبط  زاگ  هچراپکی  سکاب  ولو  مرالآ  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
اکینرآ بط  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکینرآ 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگورکیم مرگورکیم   5050 لیناتنفوس   لیناتنفوس لوپمآ   لوپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

یبط یبط زاگ   زاگ هچراپکی   هچراپکی سکاب   سکاب ولو   ولو مرالآ   مرالآ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104
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نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یلارتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093904000059 زاین :  هرامش 

نادابآ یناقلاط  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  رمث  هدننک  هضرع  عجرم  رمث  یتراجت  مان   Tromax M لدم لیتسا  وراد  یلارت  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رادیرخ  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

.تسا هدش  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  مامت 

6315943118 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  یور  هب  ور  راتسرپ  نادیم  هیف  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53361001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53361030-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا وراد   وراد یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 105105
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس ای 25 رالوپ 35 یاب  لایدراکیپا  دیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعیرش ب-

1201030577000289 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/03 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولویدار لاتیجید  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095556000018 زاین :  هرامش 

نادابآ رویرهش  دودحم 8 یحارج  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   PIXMA یرس لاتیجید  هراکدنچ  هاگتسد  هدننک  تیبثت  ملیف  الاک :  مان 

ماهم تراجت  نیشرپ  یناگرزاب 
ددع 500 دادعت : 

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

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

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

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

53226002-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیتناس رتمیتناس 2525 ایای   3535 رالوپ   رالوپ یاب   یاب لایدراکیپا   لایدراکیپا دیل   دیل ناونع : : ناونع 106106

یژولویدار یژولویدار لاتیجید   لاتیجید ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 107107
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  سایدبیم  گنرس  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000361 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
( ددع 28000) نتراکدص یس  یس  10 سایدبیم گنرس  - 
( ددع 16000) نتراک لهچ  یس  یس  5 سایدبیم گنرس 

( ددع 20000) نتراک لهچ  یس  یس  2.5 سایدبیم گنرس 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

نتراک  140 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زکرم  نیا  شریذپ  لوبق و  دروم  سای  دبیم  گنرس  اهنت  زکرم و  یمالعا  دک  ناریا  زا  افطل " طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

((( تسا داتدروم  " 2132111150820003  " هرامش هب  یمالعا  دک  ناریا  طقف  ))) ههام ( 3) هس روتکاف  هیوست  تخادرپ و 

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

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یسیس   1010 سایدبیم سایدبیم گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 108108
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  ربتعم  دنرب  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 4500 هرامش 30 پویت  نشکاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000543 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یمیگ  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 1   T.0044.15 دک نشیگیریا  نشکاس  پویت  هلول  الاک :  مان 
ددع 4500 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   ربتعم   ربتعم دنرب   دنرب لیرتسا   لیرتسا راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 45004500 دادعت   دادعت 3030 هرامش   هرامش پویت   پویت نشکاس   نشکاس ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یدپوترا چگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002803 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MBP هدنزاس عجرم   MB-CAST5 INCH یلور هتسب   cmx3/6 m 1/25 زیاس یدپوترا  سالگ  ربیاف  چگ  الاک :  مان 

امزآ شات  سراپ  تکرش 
لور 150 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MBP هدنزاس عجرم   MB-CAST2 INCH یتراجت مان  یلور  هتسب   cmx3/6 m 5 زیاس یدپوترا  سالگ  ربیاف  چگ  الاک :  مان 

امزآ شات  سراپ  تکرش  هدننک 
لور 300 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MBP هدنزاس عجرم   MB-CAST3 INCH یتراجت مان  یلور  هتسب   cmx3/6 m 7/5 زیاس یدپوترا  سالگ  ربیاف  چگ  الاک :  مان 

امزآ شات  سراپ  تکرش  هدننک 
لور 150 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MBP هدنزاس عجرم   MB-CAST4 INCH یتراجت مان  یلور  هتسب   cmx3/6 m 10 زیاس یدپوترا  سالگ  ربیاف  چگ  الاک :  مان 

امزآ شات  سراپ  تکرش  هدننک 
لور 100 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   5x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   7/5x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 100 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   15x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 20 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یکشزپ یاهدناب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دناب  لو   B.P.I یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   20x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  لور  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

ناریا
هتسب 20 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
دمراف ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   BIOPHARM یتراجت مان   m 2/7 یلور هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  یریگ  چگ  دناب  الاک :  مان 

لور 150 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  ربتعم  دنرب  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 9000 نشکاس 14 دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000542 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

فرصم رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 1  زیاس 14  نوتالن  دنوس  الاک :  مان 
نامرد دمرس 

ددع 9000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  ودب ن  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   ربتعم   ربتعم دنرب   دنرب لیرتسا   لیرتسا راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 90009000 دادعت   دادعت 1414 نشکاس   نشکاس دنوس   دنوس ناونع : : ناونع
تسا تسا
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  هک  ربتعم  دنرب  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 15000 یس  یس  گنرس 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101091936000540 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 50 مجح یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 15000 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیماتاب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  االک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   ربتعم   ربتعم دنرب   دنرب لیرتسا   لیرتسا راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 1500015000 دادعت   دادعت یسیس   یسیس   5050 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش
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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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965288 :: 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
1101030090000372 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 : 

1401/09/01 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 ))
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  یمشچ - یاهزنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000367 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ATP AC PMMA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   CAT 2018-2019 لدم یمشچ  یحارج  یمشچ  لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم یمشچ - - یمشچ یاهزنل   یاهزنل ناونع : : ناونع 1141 14
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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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمورک خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000099 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

زربلا تمالس 
هبعج 240 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دیون هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 2/0  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

زربلا تمالس  ناشخب 
هبعج 240 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناشخب دیون  هدنزاس  عجرم  زربلا  تمالس  ناشخب  دیون  هدننک  هضرع  عجرم  دم  یتآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  کیمورک 1  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

زربلا تمالس 
هبعج 48 دادعت : 

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

تخادرپ هتسب  10 رتمیلیم 37 لدیندناررفصکیمورک.هتسب 10 رتمیلیم 37 لدیندنار 2/0 کیمورک.هتسب 2 یدبک کیمورک  خن  کیدابدنار  1 کیمورک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذحدروصنیاریغرد  دشاب  هتشاد  یگدنیامنوزوجمودمیا  تبث  تکرش.هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههام  2

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمورک کیمورک خنخن   ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 117 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/83acu8awqv7bv?user=73474&ntc=5965307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965307?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دیق  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  هباشم - دک  ناریا  ینیمخ - ماما  ناتسرامیب  هب  لاسرا  لیرتسا - تناس  تنیگاتسا 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000279 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
افش رازبا   15x500 cm زیاس هبنپ  دصرد  هداس 100 یخن  تنیگاتسا  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/07 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

دوش دوش دیق   دیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست هوحن   هوحن هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ینیمخ - - ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب هبهب   لاسرا   لاسرا لیرتسا - - لیرتسا تناس   تناس   1515 تنیگاتسا   تنیگاتسا ناونع : : ناونع 1161 16
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

200cm-J tip-0.035 یفارگویژنآ ریاودیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم هتفریذپ  هباشمدکناریا  ،IRC دک یاراد  ،IMed تیاس قبط  تکرشوالاک  تلاصا  ، الاک لاسرا  نامززااضقنا  خیرات  لاسکی  لقادح 

1101091057000447 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

بلق هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   J-TIP لدم  cm 200 لوط  in 0/035 زیاس  PTFE یقورع یبلق  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
زبس

ددع 500 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یسررب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا تلهم  ، هدننک نیماتابالاک  تدوع  هنیزه  تیفیک  مدع  تروصرد  (، هام 2 دودح ) هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   ، هدننک نیماتاب  یربراب  هنیزه  ، زکرمرابناردالاک لیوحت 

تسا لطاب  خساپ  هنومن  لاسرا  مدع  تروصرد  ، زور 5 تساوخرد تبث  نامززا  هنومن 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022147-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

200200 cm-J tipcm-J tip -- 0 .0350.035 یفارگویژنآ   یفارگویژنآ ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 1171 17
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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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب و - دشابیم یمازلا  ربتعم  یگدنیامن  همان  نتشاد  ندوب  هدنیامن  تروص  رد   - یزار ناتسرامیب  کیتامیزنآ  لول و  یاه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  رد  هیوست  هوحن 

1101030577000278 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  دیاسیاه  یتراجت  مان   Lit 1 مجح الاب  هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ   EZ30- پوکسودنآ یحارج و  رازبا  هرتناسنک  یمیزنآ  هدنیوش  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  سوتول  دمراف  اناد 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Lit 5 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یپوکسودنآ  یکشزپنادند و  یکشزپ و  تالآرازبا  دربراک   High-Level هدننک ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیرتساوتپس  تپسیاه 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/01 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

ناتسرامیب ناتسرامیب کیتامیزنآ   کیتامیزنآ وو   لول   لول یاه   یاه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 118118
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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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 800  اب  افشرهوگ  دنرب  لوط 28  چنرف  یج 4.8  لبد  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000277 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
cm 28 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 4/8  هناثم  هیلخت   j رسود نبرک  ساملا  یج  لبد  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 800 دادعت : 
1401/09/05 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

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یئوراد  رابنا  دحاو  تهج  یکشزپ  یفرصم  مزاول  ( ملق  18  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000098 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 12  هبعج   2/5x500 cm داعبا دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  مخز  بسچ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث   . تسا ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: 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

ددع ددع   800800 دادعت   دادعت اباب   افشرهوگ   افشرهوگ دنرب   دنرب   2828 لوط   لوط چنرف   چنرف   4.84.8 یجیج   لبد   لبد دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 1191 19

دیاسکا دیاسکا کنیز   کنیز تسالپوکل   تسالپوکل مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 120120
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ع)  ) نیسح 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 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب درادناتسا  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092245000015 زاین :  هرامش 

سیره نیسح ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یوخ جارس  ردنلیس   CNG هدنزاس عجرم   m^3 9/8 تیفرظ یدالوف  سنج  نژیسکا  زاگ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
سیره رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت زوجمو  دشاب  درادناتسا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5391813455 یتسپ :  دک  سیره ،  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43433512-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43433512-041 :: 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

نژیسکا نژیسکا نزخم   نزخم نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 12 112 1
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  ربتعم  دنرب  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 8000 نوخ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000539 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شخب ددم  یتراجت  مان  یکشزپ  یمومع  یاهنامرد  دربراک  نوخ  قیرزت  تس  الاک :  مان 

تس 8000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

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 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  ددع - دادعت 600  هب  چیرتراک  روتکجنیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000369 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بط  نیب  کین  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RET inc هدنزاس عجرم   Trimo لدم زنل  یراذگاج  دربراک  یکیتسالپ  فرصم  رابکی  جیرتراک  روتکجنیا و  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/05 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

یناریا یناریا ددع   ددع   80008000 دادعت   دادعت نوخ   نوخ قیرزت   قیرزت تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم ددع - - ددع   600600 دادعت   دادعت هبهب   چیرتراک   چیرتراک وو   روتکجنیا   روتکجنیا ناونع : : ناونع 123123
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لمع قاتا  مزاول  قودنص   ) رادخرچ یکیتسالپ  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005206000060 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یکشزپنادند یکشزپ و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  هب  هجوت  اب  لمع ) قاتا  مزاول  قودنص   ) رادخرچ یکیتسالپ  سکاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  رکذ  روتکاف  شیپ 

6818651348 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  - وجشناد نادیم  - یتعیرش نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305506-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302850-066 :: 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

(( لمع لمع قاتا   قاتا مزاول   مزاول قودنص   قودنص  ) ) رادخرچ رادخرچ یکیتسالپ   یکیتسالپ سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 124124
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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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلورپ خنو   p.d.s خن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000100 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهیک بط  جسن  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  بط  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 24  هبعج  ندب  لخاد   P.D.O یحارج هیخب  خن  الاک :  مان 

هبعج 6 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یددع  کپ 1  یو  هتسب   USP 5-0 نلیپورپ یلپ  یا  هتشر  کت  یحارج  لیرتسا  هیخب  خن  الاک :  مان 
تمالس نیمات  رتسگ  زیهجت  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمضرد ههام  1 خادرپ .هتسب  رتمیلیم 2 دنار 13 لدین  لبد  نلورپ 5/0  خن  دشابیم  تاکرفص  هتسب  3 لماشو تاک  هتسب 2/0 لماش 3  p.d.s خن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذح  تروصنیاریغرد  هشاب  هتشاد  شورفزوجم  گدنیامنو  دمیارد  تکرش 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلورپ نلورپ خنو   خنو   p.d.sp.d.s خنخن   ناونع : : ناونع 125125
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  10 تسویپ = ) ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  قبط  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000262 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مرف  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  /IRC یاراد / ینف تاصخشم  اب  قباطم  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: 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

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 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

5965543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب رامیب  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000502 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نافاب  همرت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یکسورع  لدم  زیاس  یرف  نورتت  سنج  رامیب  لافطا  یتحار  سابل  الاک :  مان 

شوروک
ددع 4400 دادعت : 

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

ددرگ . هعلاطم  امتح  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31595023-041  ، 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

هاگتسد هاگتسد   1010 تسویپ = ) = ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

یناتسرامیب یناتسرامیب رامیب   رامیب سابل   سابل ناونع : : ناونع 127127
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  هرامش 13  یمشچ  گنیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000370 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ATP RING یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  ( CTR12/12A(WS)-13/13A(WS لدم یمشچ  یحارج   PMMA یمشچ گنیر  الاک :  مان 

ایوپ بط  رازبا 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/05 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

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  ربتعم  دنرب  لیرتسا  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 40000 مرس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000541 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 180  یکشزپ  دربراک  یلومعم  فرصمرابکی  مرس  تس  الاک :  مان 

نتراک 40000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نوددب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   هرامش  1313   هرامش یمشچ   یمشچ گنیر   گنیر ناونع : : ناونع 128128

یناریا یناریا ددع   ددع 4000040000 دادعت   دادعت مرس   مرس تستس   ناونع : : ناونع 129129
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RUNTHROGH ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000918 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ومورت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   in 0.014 زیاس  IS616GB0616ITI دک یقورع  یبلق  سروه  کرو  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

زیراک هاگپ  تمالس 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن 09160965132 // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // دمیا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیال هس  ) فرصم رابکی  یکشزپ  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000281 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PAN AIR یتراجت مان  یشک  لدم  یکشزپ  فرصمرابکی  کسام  الاک :  مان 

ددع 150000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  موس  هاگشیالاپ  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  اضاقت و  حرش  ساسارب  یتسیاب 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RUNTHROGHRUNTHROGH  ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع 130130

(( هیال هیال هسهس   )) فرصم فرصم رابکی   رابکی یکشزپ   یکشزپ کسام   کسام ناونع : : ناونع 131131
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5965670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد تفج   87 مرچ ،  فک  شکتسد  تفج   58 کسام 6001 ،  رتلیف  ددع   3m 160 ینوکیلیس تروص  مین  کسام  ددع  د0  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب قیاع  شکتسد  تفج  دیسا و 3  دض  اشوپ 

1101092638000175 زاین :  هرامش 
راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   REGELTEX یتراجت مان  یتفج  هتسب 1   CLASS0 لدم  L زیاس سکتال  سنج  قرب  قیاع  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نژیو ایسآ  ریفس 
تفج 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
تمالس دونهب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3M لدم نوکیلیس  سنج  یرس 6000  فرصم  رابدنچ  تروص  مین  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

گرا تمالس  دونهب  هدننک  هضرع  عجرم  گرا 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یلزنا دازآ  هقطنم  داگراساپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  مرچ  لبود  فک  راک  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 58 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

شیوپ نمیا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  اشوپ  یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   M زیاس دیسا  دض  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 87 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ریفس هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   3M یتراجت مان  لدم 6001  یتفن  داوم  صوصخم  یکشم  راون  یجیرتراک  کسام  رتلیف  الاک :  مان 

نژیو ایسآ 
ددع 160 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- شکتسد شکتسد کسام -  -  کسام رتلیف   رتلیف ینوکیلیس -  -  ینوکیلیس تروص   تروص مین   مین کسام   کسام ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 117 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4xqjh7qauwtuw?user=73474&ntc=5965670
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965670?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  دشابدمیآ - وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000378 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
حارج هیتآ  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم   UNIVER یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 5  هتسب   cm 7 زیاس دک 07-7235-04  یکشزپ  یریپلوک  تسنپ  سپسروف  الاک :  مان 

حارج هیتآ  ناینب  هدنزاس  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  دشابدمیآ - وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یریپلوک   یریپلوک تسنپ   تسنپ سپسروف   سپسروف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  یریگمرج  سیپ  دنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000487 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوج هدننک  هضرع  عجرم   GUILIN YIKESHI MACHINE CO.LTD هدنزاس عجرم   Shell E لدم یکشزپنادند  یریگ  مرج  هاگتسد  سیپ  دنه  الاک :  مان 

کینورتکلا
ددع 5 دادعت : 

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

مالقا  / ددرگ هئارا  رادیرخ  یارب  دیاب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد   / دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  هدکشناد  رابنا  ات  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیجش سامت 09153726516 نفلت   / ددرگ یرازگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  روتکاف  شیپ   / دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دیاب  یتساوخرد 

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

31550000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگمرج یریگمرج سیپ   سیپ دنه   دنه ناونع : : ناونع 134134
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماظن زکرم  نفلت  / یمازلا دیدزاب  / یپوکسوبورتسا هاگتسد  دروب  لیدبت  ریمعت و  / تسین کالم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفام ماظن  دجسم  بنج  یناشاک  هللا  تیآ  نابایخ  /44038755: یفام

1101030708000493 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اردص رتسگ  تحص  هدننک  هضرع  عجرم   INVENTIS S.R.L یتراجت مان  لدم 10356  یکشزپ  ینیب  قلح و  شوگ و  پوکسوبورتسا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعتسا  تسویپ  تاصجشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  / هزور روتکاف 30  هیوست  / هدننک نیمات  هدهع  هب  تامدخ  ریاس  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732283-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100837 هرامش  نژیسکا /  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000220 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راگن رهم  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENOTEC هدنزاس عجرم   OXITEC لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  ددرگ / .  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسوبورتسا یپوکسوبورتسا هاگتسد   هاگتسد دروب   دروب لیدبت   لیدبت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 135135

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136
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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 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم   AKP دنرب - هباشم دک  ناریا   - هناخوراد یگنهامه  اب  هامدنچ  یط  لاسرا  ( - لیرتسا  ) یزار ناتسرامیب  حارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101030577000275 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   AKPMED یتراجت مان  یددع  یذغاک 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   XL زیاس  AKP-ME010 لدم فرصم  رابکی  لیرتسا  یحارج  ناگ  الاک :  مان 
داگراساپ شواک  هنیگبآ 

ددع 20000 دادعت : 
1401/09/06 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

دات دات دروم   دروم   AKPAKP  دنرب دنرب -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هناخوراد هناخوراد یگنهامه   یگنهامه اباب   هامدنچ   هامدنچ یطیط   لاسرا   لاسرا ( - ( - لیرتسا لیرتسا  ) ) یزار یزار ناتسرامیب   ناتسرامیب حارج   حارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

137137
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیربد لژ  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000897 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   PURILON یتراجت مان   g 25 یکیتسالپ بویت  دک 39000  یکشزپ  نامسناپ  لژ  الاک :  مان 

بویت 500 دادعت : 
1401/09/02 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  _ دیربد لژ  نامسناپ   :: 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

رهشمرخ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش جرد  روتکافرد  irc دکو دنمیا  هناماس  تبث  تکرشددع  تس 5000 بو  ای  تس  ناریاای  .hd مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدکناریا  نمضرد  09163362402 دشاب

1101092794000199 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زاسانیب هدننک  هضرع  عجرم   NUGARD یتراجت مان  یکشزپ  مرس  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

نمضرد 09163362402 دشاب هدش  جرد  روتکافرد  irc دکو دنمیا  هناماس  تبث  تکرشددع  تس 5000 بو  ای  تس  ناریاای  .hd مرس تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشمدکناریا 

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیربد دیربد لژلژ   نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 138138

hdhd  مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 139139
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 zksk دنرب روتاگیل  دنب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سای ب-

1201030577000291 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

bl18-7a الاک دک  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/09/02 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

zkskzksk دنرب   دنرب روتاگیل   روتاگیل دنب   دنب ناونع : : ناونع 140140
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.یناریاامتح لخاد  دیلوت  تروصرد.یشورف  یگدنیامنو  .IRCدمیا و یاراد.ددع  50 ابیش نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ملق تسویپ 4 کرادم.تسا  هباشمدک  ناریا.هدنشورفاب 

1101005943000452 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   M.D.L SRL هدنزاس عجرم   PB1820 لدم  mm 200 زیاس یکشزپ   18G ابیش یسپویب  نزوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا.هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.یناریاامتح لخاد  دیلوت  تروصرد.یشورف  یگدنیامنو  .IRCدمیا و یاراد.ددع  50 ابیش نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ملق تسویپ 4 کرادم.تسا  هباشمدک 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  نژیوویاب - زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000368 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادید زنل  یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم   VPC 65H لدم  PC-PMMA یمشچ لخاد  زنل  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/03 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

ابیش ابیش نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 141141

نژیوویاب نژیوویاب زنل   زنل ناونع : : ناونع 142142
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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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامازلا  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) ویش شارت  غیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000206 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابید اراس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کیب  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  دک 828062  یداب  راد  هناش  هغیت  کی  غیت  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/09/05 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دکنیا  ددع  زبس 500  اپوس  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000160 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  نژیسکا  طبار  هلول  کسام و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویش ویش شارت   شارت غیت   غیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکنیا   دکنیا ددع   ددع   500500 زبس   زبس اپوس   اپوس نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع 144144
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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 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هلاناک 400  یجنرطش 12  یباتک 152×90  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تناس 30 یجنرطش 8   ECG لور ذغاک 

1101030577000280 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   80x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   TGS300G ویسویدراک فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 30 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/05 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

ددع ددع 3030 تناس   تناس   88 یجنرطش   یجنرطش   ECGECG لور   لور ذغاک   ذغاک ددع   ددع   400400 هلاناک   هلاناک   1212 یجنرطش   یجنرطش   9090 ×× 152152 یباتک   یباتک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 145145
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  ددع  ناریب 200  یب  یبآ  تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000161 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   Vygon یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یبآ  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رزیاروپو  یزادنا  هار  یشک و  هلول  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000206 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راصعا بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   NORVAP ENGINEERING LTD هدنزاس عجرم   jupiter لدم یشوهیب  رزیاروپو  هاگتسد  پمپ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا زاین  دروم  کرادم  تسویپ و  لیاف  یرازگراب  دیدزاب و  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  - هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   2 00200 ناریب   ناریب یبیب   یبآ   یبآ تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع 146146

jupiterjupiter  لدم لدم یشوهیب   یشوهیب رزیاروپو   رزیاروپو هاگتسد   هاگتسد پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 117 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xaxbk2kyhppwa?user=73474&ntc=5965918
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965918?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d9ee5xjbtzk2r?user=73474&ntc=5965972
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965972?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TT.DS 4/8 لدم یپوکسودنآ  هاگتسد  دمک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000191 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  یتراجت  مان   TT.DS 4/8 لدم یپوکسودنآ  هاگتسد  دمک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  بصن  هیلخت و   ، لمح هنیزه  - ددرگ یرازگراب  امازلا  دمیآ  دیلوت و  زوجم  دوش - تسویپ  مزال  تادنتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسابع  09360899985- یتسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  شاپ  هم  هاگتسد  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001380000031 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
ددع   F2 - 4 لدم یترارح  رگوف  . 1
نلاگ یرتیل 4  نلاگ 20  رگوف  نغور  . 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: 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

TT.DS 4/8TT.DS 4/8 لدم   لدم یپوکسودنآ   یپوکسودنآ هاگتسد   هاگتسد دمک   دمک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 148148

نلاگ نلاگ   44 یرتیل   یرتیل   2020 نلاگ   نلاگ رگوف   رگوف نغور   نغور ددع -  -  ددع   F2  -  4F2  -  4 لدم   لدم یترارح   یترارح رگوف   رگوف ناونع : : ناونع 149149
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نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنغنلنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000043 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اضریلع هدننک  هضرع  عجرم  یهوکش  اضریلع  هدنزاس  عجرم   MOONLIGHT یتراجت مان   chmo21 لدم لاتیجید  رتمونرک  اب 3  لمع  قاتا  تعاس  الاک :  مان 

یهوکش
هاگتسد 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  یاضف 50  رد  هدافتسا  تهج  بسانم  تیفیک  اب  بوغرم و  عون  زا  اوه  هیفصت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000218 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتسباو تالوصحم  اوه و  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  لماک  تروص  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  تسیابیم  یتساوخرد ، یالاک  یفیک  دأت  ینف و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365209836 دیرخ : سانشراک  نفلت  .دش  دهاوخ  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  هدش  هئارا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  هئارا  همیمض و  یلاسرا  خساپ 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524419-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید رتمونرک   رتمونرک اباب  33   لمع   لمع قاتا   قاتا تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 150150

عبرم عبرم رتم   رتم   5050 یاضف   یاضف ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج بسانم   بسانم تیفیک   تیفیک اباب   وو   بوغرم   بوغرم عون   عون زازا   اوه   اوه هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 151151

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

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

تسویپ5964684 تسیل  قبط  نوخ  ادها  بسچرب  هحفص 6)پاچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نامسناپ5964693 سوپاتخا -  کی -  جنرف  تکیمرپ  لماش  -) نوگیو کی  جنرف   PICC لماک تس 
ددع تساوخرد 100  دادعت  روتکنویاب - ) فافش - 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جنس5964704 یبرچ  هحفص 6)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هقلح5964727 امسالپوالکوتا 30 هحفص 6)بسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

عمتجم5964751 یرادرب  ریوصتو  یهاگشیامزآو  یکشزپ  تازیهجت  یفیک  لرتنک  ءاهب  مالعتسا 
تسویپ طیارش  گرب  قبط  (ع ) اضر ماما  یناتسرامیب 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5964761 تسیل  قبط  یکشزپ  مالقا  هحفص 6)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5964854(STR Technology -Investigator Argus X-12 QS Kit(100 هحفص 6)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لاسگرزب5964869 نمول  لپیرت  نمول و  هحفص 6)روف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5964894 هحفص 6)لمال  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

فرصم5964906 رابکی  موتورکیم  هحفص 6)هغیت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5965212Mod.L5/11/8170)  ) هجرد تاوولیک 1100 رپمآ 2/4  تلو 10/4   230 یرتیل یکیرتکلا 5  هروک 
Nabertherm Gmbh دنرب ( ) سویسلس هجرد   (Nr.1794 69) (Max 1100

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

اپه5965233 هحفص 6)رتلیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

لیوحت5965253 یلغش  تانیاعم  یرگلابرغ  تهج  ac , bc لباک یاراد  یرتمویدا  هاگتسددیرخ 
تشادهبزکرمرابنارد

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

میقع5965260 تهج  فیدر  دادعت 20  هب  یتسویپ  تساوخرد  گرب  کی  قبط  یکشزپ  لیاسو  دیرخ 
 . هاگهانپ رد  بحاصالب  یاهگس  یزاس 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تهج5965261 امد  رود و  میظنت  تیلباق  اب  روتابوکنا  رکیش  هاگتسد  دادعت.دشابیم 1  هباشم  دک  ناریا 
شخب لوئسم  دیئاتو  لحمرد  لیوحت  ههام  هیوست 1  کیتنژ  شخبرد  هدافتسا 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5965301 تساوخرد  تسیل  ناجنسرا - رصعیلو  ناتسرامیب  تهج  لولحمو  زیلاید  تسو  یفاص 
.دشابیم

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

والکوتا5965303 هحفص 6)بسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یاهزیاس 4/5-،59653088 اب  هباشم  دک  ناریا  تساوخرد  قبط  بلق  یفارگویژنآ  شخب  زاین  دروم  مالقا 
زیاس 5*15 10،12،15،20 و 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

59653478*11 زیاس یلافطا  تقوم  نمول  هحفص 6)لبد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5965432  ND1025 لدم  10x25 cm زیاس یکشزپ  دربراک  نوو  نان  هدنبسچ  یمومع  نامسناپ 
عجرم  DG DERM یتراجت مان  کپ  یو 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5965479 یفرصم...و  یلایو  ییاوقم 5  هبعج   ml 500 یمیشویب نوخ  زکولگ  هحفص 6)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تناس5965567 لوط 65  چنرف  ای 4  چنرف   mpa 5 یصیخشت هحفص 6)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تخادرپ.شورف5965568 یگدنیامنو   IRCدمیا و یاراد.ددع  یپوکساراپال 200 گرزبزبس  سپیلک 
.دنلب خیراتامتح.تسا  هباشم  دک  ناریا.ههام  3 ات 2

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5965655 یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرش  هب  یکشزپ  یفرصم  هحفص 6)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دک5965779 ناریا  U/µL-200 UnitsEL0014Thermo ScientificT4 DNA Ligase 5 ددع  1
تسا هباشم 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا5965788 هباشمدک  ناریا   -- لباترپ نژیسکا  جنس  صولخ  هاگتسد  ددع  هحفص 6)1 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هئارا5965797 دشاب  یم  تسویپ  هب  تاعطق  لماک  تسرهفو  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا 
تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 6)تسورکیم5965842 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5965843ml 20 یرطب  benzonase E1014 یتاقیقحت یهاگشیامزآ  هحفص 6)میزنآ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

م.م5965849 الابرس 3.6  یلسا  کلب  م.م -  میقتسم 3.6  یلسا  هحفص 6)کلب  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5965856hibitor coctail for use with bacterial celll extract P8465 یهاگشیامزآ فرعم 
ml 5 لایو

هحفص 6) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

59658575mlP6611sigmaHIS-Select nickel affinity gel ددع هحفص 6)1  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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