
03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

1
 سانتی اعال۳۰بشقاب میناکاری 

901201195,000      

2
 سانتی اعال۱۶گلدان میناکاری 

901202155,000      

3
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901203168,000      

4
 سانتی متر۱۶گلدان مسی میناکاری ارتفاع 

901204145,000      

5
قاب سه بشقاب مینا کاری

901205145,000      

6
قندان مسی مینا کاری

901206240,000      

7
 سانتی متر۱۶گلدان مسی مینا کاری جعبه مشبک ارتفاع 

901207180,000      

8
ساعت دیواری خاتم و میناکاری

901208310,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

9
قندان مسی میناکاری با جعبه مشبک

901209250,000      

10
قاب پروانه مسی مینا کاری

901210110,000      

11
 سانتی متر۱۶گلدان مسی مینا کاری جعبه پلکسی ارتفاع 

901211185,000      

      901212390,000قندان مسی خاتم کاری شده12

13
تندیس تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه

901213270,000      

14
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901214185,000      

15
 سانتی متر۳۰بشقاب نفیس مسی مینا کاری قطر 

901215260,000      

16
 سانتی متر۳۰بشقاب مسی میناکاری قطر 

901216245,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

17
 سانتی متر۱۶گلدان مسی مینا کاری اسلیمی ارتفاع 

901217230,000      

18
شربت خوری مسی مینا کاری

90121885,000        

19
قاب بته جقه میناکاری

901219230,000      

20
قندان پایه دار میناکاری

901220260,000      

21
 سانتی ۱۶گلدان مس و خاتم کاری جعبه مشبک ارتفاع 

      901221230,000متر

22
شیرینی خوری مسی میناکاری

901222430,000      

23
 سانتی متر۱۶گلدان مس و خاتم ارتفاع 

901223215,000      

24
شکالت خوری خاتم

901224355,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

25
 سانتی متر۱۴گلدان فیروزه کوب اعال ارتفاع 

901225280,000      

26
سرویس شربت خوری میناکاری

901226830,000      

27
کشکول ملیله کاری سایز کوچک

901227345,000      

28
جا دستمال کاغذی خاتم کاری

901228178,000      

29
 سانتی متر۲۰بشقاب نفیس مسی مینا کاری قطر 

901229175,000      

30
 سانتی متری۱۶گلدان مسی میناکاری شده صراحی 

901230150,000      

31
پارچ میناکاری شده

901231355,000      

32
 سانتی متر۱۱قندان فیروزه کوب اعال ارتفاع 

901232530,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

33
سرویس چای خوری میناکاری

9012331,480,000    

34
قندان مسی میناکاری

901234235,000      

35
ساعت دیواری مینا و خاتم

901235295,000      

36
شمعدان فیروزه کوب اعال

901236485,000      

37
گالب پاش مسی میناکاری

901237445,000      

38
ساعت رومیزی ملیله کاری

901238395,000      

39
شکالت خوری پایه دار مسی میناکاری شده

901239450,000      

40
 سانتی متر۲۰گلدان مسی میناکاری جعبه مشبک ارتفاع 

901240230,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

41
قندان مسی میناکاری پایه دار

901241370,000      

42
 سانتی متر۲۵گلدان مسی میناکاری جعبه مشبک ارتفاع 

901242265,000      

43
 سانتی متر۸پارچ مسی میناکاری ارتفاع 

90124380,000        

44
کشکول ملیله کاری سایز بزرگ

901244655,000      

45
قندان پایه دار مسی خاتم کاری

901245550,000      

46
قاب سه بشقاب مینا کاری

901246160,000      

47
شمعدان مسی میناکاری

901247355,000      

48
 سانتی متر۲۰گلدان مسی میناکاری جعبه پلکسی ارتفاع 

901248235,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

49
کشکول ملیله کاری دسته زنبیلی

901249395,000      

50
 سانتی متر۲۵گلدان مسی میناکاری ارتفاع 

901250235,000      

51
شکالت خوری مس و خاتم کاری بزرگ

901251795,000      

52
 سانتی متر۲۰گلدان مسی میناکاری ارتفاع 

901252190,000      

53
شکالت خوری فیروزه کوبی اعال

901253720,000      

54
سینی ملیله کاری

901254875,000      

55
 سانتی متر۳۰تنگ مسی میناکاری ارتفاع 

901255430,000      

56
 سانتی متر۱۶بشقاب نفیس مسی میناکاری قطر 

901256140,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

57
 سانتی متر۲۶گلدان مس و خاتم گیالسی ارتفاع 

901257620,000      

58
قاب سه بشقابی میناکاری

901258145,000      

59
گلدان ملیله کاری

901259195,000      

60
 سانتی متر۲۵بشقاب نفیس مسی میناکاری قطر 

901260190,000      

61
شکالت خوری مس و خاتم

901261685,000      

62
کاسه بشقاب مسی میناکاری

901262515,000      

63
 سانتی متر۲۵بشقاب مسی میناکاری قطر 

901263180,000      

64
 سانتی متر۲۵بشقاب مسی میناکاری قطر 

901264195,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

65
 سانتی متر۳۰بشقاب مسی میناکاری قطر 

901265245,000      

66
آجیل خوری ملیله کاری

901266265,000      

67
شکالت خوری مسی میناکاری

901267440,000      

68
گز خوری مسی میناکاری

901268430,000      

69
 سانتی متر۲۰بشقاب مسی میناکاری قطر 

901269145,000      

70
گالب پاش مسی میناکاری

901270465,000      

71
گلدان ملیله کاری سایز بزرگ

901271345,000      

72
کاسه بشقاب آجیل خوری میناکاری

901272230,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

73
پارچ مسی میناکاری

901273410,000      

74
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901274178,000      

75
 سانتی متری۲۰گلدان مسی میناکاری 

901275195,000      

76
جا قاشقی ملیله کاری طرح قو

901276195,000      

77
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901277175,000      

78
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901278185,000      

79
 سانتی متر۲۰گلدان خاتم و مس ارتفاع 

901279295,000      

80
 سانتی متر۳۰قاب بشقاب مسی مینا کاری قطر 

901280175,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

81
جای قاشق و چنگال دوقلو ملیله طرح قو

901281630,000      

82
قندان پایه دار مس و میناکاری

901282650,000      

83
شکالت خوری مس و میناکاری بشقاب پرنده

901283725,000      

84
شکالت خوری مس و میناکاری

901284950,000      

85
آجیل خوری مس و مینا

901285665,000      

86
گلدان مس و میناکاری

901286455,000      

87
 سانتی۲۵قاب بشقاب میناکاری 

901287185,000      

88
 سانتی قاب مشبک۲۰بشقاب میناکاری دور گرد 

901288155,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

89
 سانتی متر۲۰بشقاب میناکاری شده طرح و ان یکاد 

901289180,000      

90
 سانتی قاب مشبک۲۵بشقاب میناکاری دور گرد 

901290170,000      

91
بشقاب میناکاری جعبه مشبک

901291180,000      

92
 سانتی متر۳۰بشقاب میناکاری طرح و ان یکاد 

901292285,000      

93
 سانتی متر۳۶*۳۶قاب بشقاب میناکاری جعبه مشبک 

901293215,000      

94
 سانتی متری۳۰بشقاب میناکاری لبه گرد 

901294255,000      

95
 سانتی متر۳۵بشقاب میناکاری شده 

901295345,000      

96
 سانتی جعبه مشبک۱۶بشقاب دور گرد 

901296140,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

97
 سانتی متری۱۶بشقاب میناکاری جعبه مشبک 

901297155,000      

98
 سانتی متر۲۰بشقاب میناکاری اعال جعبه مشبک 

901298180,000      

99
 سانتی متر۲۰بشقاب میناکاری جعبه مشبک 

901299170,000      

100
قاب پروانه میناکاری سایز بزرگ

901300205,000      

101
قاب پروانه میناکاری سایز کوچک

901301145,000      

102
قاب پروانه مینا کاری سایز کوچک

901302130,000      

103
ساعت دیواری میناکاری

901303275,000      

104
قاب میناکاری و ان یکاد

901304240,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

105
قاب میناکاری خورشیدی

901305280,000      

106
قاب میناکاری و ملیله کاری

901306340,000      

107
قاب میناکاری طرح بته جقه و ان یکاد

901307285,000      

108
قاب ترنج میناکاری

901308295,000      

109
 سانتی متر۲۳*۲۳قاب میناکاری ابعاد 

90130985,000        

110
 سانتی متر۱۳قندان میناکاری ارتفاع 

901310230,000      

111
 سانتی متر۱۶کاسه و بشقاب مسی میناکاری شده قطر 

901311245,000      

112
 سانتی متر۲۰کاسه و بشقاب میناکاری پرداز 

901312495,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

113
 سانتی متری۵گلدان میناکاری 

90131375,000        

114
 سانتی متر۱۶گلدان مسی میناکاری 

901314140,000      

115
 سانتی متر۲۲گلدان میناکاری چکشی ارتفاع 

901315395,000      

116
 سانتی متری۲۰میوه خوری پایه دار میناکاری 

901316360,000      

117
جا دستمال کاغذی خاتم کاری اعال

901317195,000      

118
تندیس میناکاری وان یکاد

90131898,000        

119
قاب مینا کاری سه پروانه

901319340,000      

120
تندیس جا قلمی میناکاری شده

90132078,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

121
بستنی خوری پایه دار میناکاری شده

901321155,000      

122
 سانتی متر۱۰قاب بشقاب میناکاری قطر 

90132265,000        

123
 سانتی متر۸قاب بشقاب مینا کاری قطر 

90132360,000        

124
قاب پروانه مینا کاری شده بزرگ

901324210,000      

125
 میناکاری۲۵ و گلدان ۳۰ست بشقاب 

901325555,000      

    9013262,785,000 سانتی متری خاتم کاری اعال۴۰تخته نرد و شطرنج 126

127
 

تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری

 سانتی متری۵۰ 
9013272,650,000    

      ۱۶901328335,000 و گلدان ۱۶ست میناکاری بشقاب 128

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901329155,000 سانتی متر۲۵*۲۵قاب میناکاری با جعبه چوبی مشبک 129

130
 سانتی متر۳۰*۳۰قاب میناکاری با جعبه چوبی مشبک 

901330175,000      

131
 سانتی متر۳۴*۳۴قاب میناکاری با جعبه چوبی مشبک 

901331195,000      

132
رنگ میناکاری

901332335,000      

133
نیم ست نقره سیاه قلم مدل پردیس

901333860,000      

134
نیم ست نقره سیاه قلم مدل بینهایت

9013341,150,000    

135
نیم ست نقره سیاه قلم مدل دریا

901335990,000      

136
نیم ست نقره سیاه قلم مدل گل آویز

901336940,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

137
نیم ست نقره سیاه قلم مدل خورشید

901337950,000      

138
تندیس بته جقه میناکاری

90133865,000        

139
تندیس بته جقه میناکاری

901339115,000      

140
سینی ملیله کاری شده

901340695,000      

141
سینی ملیله کاری اصفهان

901341780,000      

142
سینی ملیله کاری

901342690,000      

143
سرویس چای خوری ملیله کاری اصفهان

9013431,540,000    

144
سرویس چای خوری ملیله کاری شده

9013441,420,000    

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

145
سرویس چای خوری ملیله کاری

9013451,590,000    

146
ست کشکول و گلدان کوچک ملیله کاری

9013461,100,000    

147
ست کشکول و گلدان بزرگ ملیله کاری

9013471,640,000    

148
ست آجیل خوری ملیله کاری

9013482,200,000    

149
قاب میناکاری بسم اهلل

901349190,000      

150
قاب میناکاری بسم اهلل الرحمن الرحیم

901350225,000      

151
 سانتی متری۱۶تندیس گلدان میناکاری 

901351175,000      

152
 سانتی متری۲۰تندیس مینا کاری گلدان 

901352195,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

153
قاب مینا کاری

901353155,000      

154
قاب میناکاری اصفهان

901354135,000      

155
قاب بشقاب مینا کاری

901355150,000      

156
قاب میناکاری

901356280,000      

157
بشقاب میناکاری قاب دار

901357270,000      

158
 سانتی۱۶بشقاب میناکاری اثر استاد اسماعیلی قطر 

901358260,000      

159
گلدان میناکاری اسلیمی طرح ترنج استاد اسماعیلی

901359340,000      

160
 تکه رومیزی ترمه یزد طرح چهل ستون۴ست 

9013601,480,000    

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

161
 تکه رومیزی ترمه ساالری طرح بهار۵ست 

901361880,000      

162
رانر ترمه هاشمی سرمه دوزی طرح شاه پرند

901362890,000      

163
 تکه هاشمی طرح شاه پرند سرمه دوزی۳ست ترمه 

901363850,000      

164
 تکه هاشمی طرح شاه پسند ممتاز۵ست ترمه 

9013641,450,000    

165
 سانتی متر۲۰بشقاب میناکاری اثر اسماعیلی قطر 

901365320,000      

166
 سانتی متر۲۵بشقاب میناکاری اثر اسماعیلی قطر 

901366460,000      

167
 سانتی متر۳۰بشقاب میناکاری اثر اسماعیلی قطر 

901367680,000      

168
بشقاب مینا کاری سری سه تایی اثر استاد اسماعیلی

901368360,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

169
قندان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی طرح اسلیمی

901369345,000      

170
 سانتی۲۰گلدان میناکاری اثر اسماعیلی طرح ترنج 

901370570,000      

171
 سانتی۲۵گلدان میناکاری اسماعیلی طرح برجسته 

901371630,000      

172
 سانتی متر۲۵گلدان میناکاری اسماعیلی طرح ترنج 

901372795,000      

173
 سانتی متر۱۵گالب پاش مسی میناکاری اسماعیلی 

901373465,000      

174
 سانتی متر۱۶گلدان مسی میناکاری اثر اسماعیلی 

901374355,000      

175
 سانتی متر۲۰گلدان مسی میناکاری اثر اسماعیلی 

901375560,000      

      901376345,000 سانتی متری۱۰کاسه پایه دار میناکاری اسماعیلی 176

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

177
 سانتی متر۱۶پارچ مسی میناکاری شده اسماعیلی 

901377395,000      

178
 سانتی متر۲۲تنگ مسی میناکاری اثر اسماعیلی 

901378590,000      

179
بقچه ترمه سرمه وملیله دوزی

9013791,600,000    

180
بقچه ترمه هاشمی طرح کج راه

901380830,000      

181
بقچه ترمه هاشمی طرح سپهساالر

901381650,000      

182
بقچه ترمه هاشمی طرح باغ بهشت

901382635,000      

183
 سانتی۲۵گلدان میناکاری اثر اسماعیلی صراحی 

901383695,000      

184
بشقاب مینا کاری سری سه تایی اثر استاد اسماعیلی

901384340,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

185
قندان میناکاری اثر اسماعیلی مدل گردن باریک

901385690,000      

186
 سانتی متر۱۷قندان مسی میناکاری اثر اسماعیلی 

901386785,000      

187
قاب میناکاری طرح جعبه مشبک

901387195,000      

188
 سانتی۱۵قندان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی 

901388475,000      

189
 سانتی متر۱۶گلدان میناکاری شده اثر اسماعیلی 

901389415,000      

190
 سانتی۲۰گلدان میناکاری اسماعیلی طرح اسلیمی 

901390470,000      

191
 سانتی۲۰گلدان میناکاری اسماعیلی ترنج برجسته 

901391490,000      

192
 سانتی۱۶ و گلدان ۲۰باکس ست مینا کاری بشقاب 

901392350,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

193
 سانتی۲۵ و بشقاب ۲۰باکس ست میناکاری گلدان 

901393445,000      

194
تندیس محراب میناکاری

90139480,000        

195
تندیس میناکاری شده طرح صبا

90139585,000        

196
 سانتی۲۵گلدان میناکاری اسماعیلی طرح اسلیمی 

901396770,000      

197
 سانتی۲۵گلدان میناکاری اسماعیلی ترنج برجسته 

901397810,000      

198
 سانتی۳۰گلدان میناکاری اثر اسماعیلی خمره ای 

9013981,780,000    

199
 سانتی۱۴کاسه و بشقاب میناکاری اسماعیلی قطر 

901399560,000      

200
قاب سه بشقابی مینا کاری شده طرح مشبک

901400170,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

201
چراغ گل و مرغ میناکاری اثر استاد اسماعیلی

9014011,790,000    

202
سنگاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی طرح ترنج

9014024,750,000    

203
پکیج سه تایی بشقاب مینا کاری اسلیمی اثر اسماعیلی

901403370,000      

204
 سانتی۲۰بشقاب میناکاری شده اسماعیلی ترنج قطر 

901404395,000      

205
ست پروانه ملیله کاری

901405370,000      

206
آینه ملیله کاری

901406245,000      

207
سرویس قهوه خوری ملیله کاری

9014071,190,000    

208
 سانتی۳۰گلدان ملیله کاری 

901408520,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

209
۱گلدان مدادی ملیله کاری سایز 

901409165,000      

210
 سانتی۲۵بشقاب میناکاری اسماعیلی طرح اسلیمی 

901410560,000      

211
 سانتی۳۰بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی 

901411650,000      

212
قندان مسی میناکاری اسماعیلی گردن باریک کوچک

901412560,000      

213
قندان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی سایز کوچک

901413420,000      

214
۲گلدان مدادی ملیله کاری سایز 

901414195,000      

215
جای قاشق و چنگال ملیله کاری طرح لیوانی

901415435,000      

216
 سانتی متر۳۰شمعدان ملیله کاری ارتفاع 

901416435,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

217
الله ملیله کاری

901417920,000      

218
آینه ملیله کاری

9014181,300,000    

219
آینه ملیله کاری طرح آسمان

9014191,380,000    

220
 سانتی۳۰قندان پایه دار میناکاری اسماعیلی ارتفاع 

9014201,380,000    

221
 سانتی۱۶گلدان مسی میناکاری اسماعیلی ارتفاع 

901421360,000      

222
 سانتی۲۰گلدان برجسته میناکاری اسماعیلی ارتفاع 

901422430,000      

223
 سانتی۲۵گلدان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی 

901423635,000      

224
جا دستمال کاغذی ملیله کاری

901424135,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

225
جای قاشق و چنگال قایقی ملیله کاری

901425455,000      

226
کاسه آجیل خوری ملیله کاری

901426215,000      

227
کاسه آجیل خوری پایه دار ملیله کاری

901427375,000      

228
 سانتی۱۸کاسه پایه دار مسی میناکاری اسماعیلی 

9014281,490,000    

229
 سانتی۳۰بشقاب مسی میناکاری اسماعیلی قطر 

901429630,000      

230
 سانتی۳۰بشقاب میناکاری اسماعیلی طرح ترنج 

901430810,000      

231
 سانتی متر۳۵گالب پاش میناکاری اسماعیلی ارتفاع 

9014311,590,000    

232
کشکول ملیله کاری دسته زنبیلی سایز بزرگ

901432575,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

233
رولت خوری ملیله کاری

901433595,000      

234
رولت خوری لب تاجی ملیله کاری

901434665,000      

235
شمعدان کوچک ملیله کاری

901435135,000      

236
شیرینی خوری گرد ملیله کاری

901436275,000      

237
شیرینی خوری پایه دار قلدار ملیله کاری

901437368,000      

238
شیرینی خوری پایه کوتاه چهارگوش ملیله کاری

901438285,000      

239
 گوش پایه دار ملیله کاری۴شیرینی خوری 

901439360,000      

240
گالب پاش مسی میناکاری اسماعیلی طرح ترنج ارتفاع 

    9014401,690,000 سانتی۳۶

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

241
 سانتی۱۶اسلیمی , گلدان مسی میناکاری اسماعیلی 

901441390,000      

242
بشقاب میناکاری با چاپ عکس

901442355,000      

243
تندیس هدیه و تبلیغاتی میناکاری طرح نگاره

901443155,000      

244
 سانتی۱۶گلدان مسی میناکاری اسماعیلی ارتفاع 

901444330,000      

245
 سانتی۲۰ساعت مسی میناکاری اثر اسماعیلی قطر 

901445410,000      

246
سری سه تکه بشقاب قرمز میناکاری شده اسماعیلی

901446350,000      

247
سری بشقاب سه تکه مسی میناکاری اثر اسماعیلی

901447360,000      

248
۱۶بشقاب میناکاری اسماعیلی طرح گل و مرغ قطر 

901448420,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

        90144979,000تندیس جا قلمی میناکاری249

250
 سانتی متر۲۰بشقاب میناکاری شده اسماعیلی قطر 

901450345,000      

251
جعبه خاتم کاری شش ضلعی مخصوص جواهرات

90145174,000        

252
جعبه خاتم کاری شده اصفهان مخصوص جواهرات

90145285,000        

253
جعبه خاتم کاری شده اصفهان مخصوص کارت

90143585,000        

254
جعبه خاتم کاری شده اصفهان

90145469,000        

255
جعبه جاسکه ای خاتم کاری شده اصفهان

90145569,000        

256
جعبه خاتم کاری اصفهان

90145668,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

257
جعبه دستمال کاغذی ملیله اصفهان

901457455,000      

258
جا قاشق و چنگال ملیله کاری طرح طاووس

901458480,000      

259
سرویس قهوه خوری ملیله کاری اصفهان

9014591,690,000    

260
 سانتی متری میناکاری شده۱۶قاب بشقاب 

901460145,000      

261
 سانتی مسی میناکاری۲۰قاب بشقاب 

901461158,000      

262
 سانتی متری۲۵قاب میناکاری بشقابی 

901462188,000      

263
 سانتی۲۲گلدان میناکاری طرح فانتزی ارتفاع 

901463348,000      

264
شیرینی خوری دو طبقه میناکاری

901464340,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

265
 سانتی میناکاری۳۰جعبه بشقاب 

90146544,000        

266
 سانتی میناکاری۲۵جعبه بشقاب 

90146639,000        

267
 سانتی میناکاری۲۰جعبه بشقاب 

90146734,000        

268
 سانتی میناکاری۱۶جعبه بشقاب 

90146829,000        

269
 سانتی میناکاری۳۵جعبه بشقاب 

90146949,000        

270
 سانتی با جعبه مخمل۱۶بشقاب میناکاری 

901470135,000      

271
 سانتی با جعبه مخمل۲۰بشقاب میناکاری 

901471155,000      

272
 سانتی با جعبه مخمل۲۵بشقاب میناکاری 

901472195,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

273
 سانتی با جعبه مخمل۳۰بشقاب میناکاری 

901473240,000      

274
 سانتی با جعبه مخمل۳۵بشقاب میناکاری 

901474330,000      

275
سانتی متری۱۶گلدان صراحی مس و پرداز 

901475220,000      

276
۳۰*۳۰قاب میناکاری بشقابی 

901476225,000      

277
قاب بشقاب میناکاری اصفهان

901477185,000      

278
 سانتی۱۶ و گلدان ۲۰باکس میناکاری بشقاب 

901478290,000      

279
 سانتی۲۰ و گلدان ۲۵باکس میناکاری بشقاب 

901479350,000      

280
 سانتی۲۵ و گلدان ۳۰باکس میناکاری بشقاب 

901480415,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

281
 سانتی باکس جعبه مخمل۲۵گلدان میناکاری 

901481270,000      

282
 سانتی باکس جعبه مخمل۲۰گلدان میناکاری 

901482225,000      

283
 سانتی باکس جعبه مخمل۱۶گلدان میناکاری 

901483175,000      

284
تندیس بته جقه میناکاری طرح کرشمه

901484105,000      

      901485190,000 سانتی۳۰قاب بشقاب مسی میناکاری 285

      901486110,000قاب سه تکه میناکاری قهوه ایی286

      901487135,000قاب سه تکه میناکاری سبز287

288
 سانتیمتری۲۵باکس ست گلدان مسی میناکاری 

901488445,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901489360,000 سانتیمتری۲۰باکس ست گلدان مسی میناکاری 289

      901490290,000 سانتیمتری۱۶باکس ست گلدان مسی میناکاری 290

        90149175,000تندیس هدیه میناکاری رخش291

      901492540,000 سانتی۲۵بشقاب ختایی میناکاری اسماعیلی 292

      901493650,000 سانتی۳۰بشقاب برجسته میناکاری اسماعیلی 293

      901494980,000قندان مسی میناکاری اثر اسماعیلی طرح ترنج294

      901495950,000گلدان میناکاری مدل خمره ای اثر اسماعیلی295

      901496480,000جاقلمی کشویی خاتم کاری296

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901497162,000جا قلمی دو تایی رومیزی خاتم کاری297

      901498950,000ست میز اداری خاتم کاری اصفهان298

      901499640,000 سانتیمتر۱۱آجیل خوری فیروزه کوب مسی 299

      901500380,000 سانتیمتر۱۴قندان مس و پرداز ارتفاع 300

    9015012,700,000سرویس شربت خوری مس و پرداز اصفهان301

      901502590,000 سانتی۱۶سنگاب مس و پرداز اصفهان ارتفاع 302

      901503220,000ساعت دیواری میناکاری و خاتم کاری اصفهان303

      901504310,000ساعت دیواری خورشیدی خاتم کاری اصفهان304

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901505370,000ساعت دیواری خاتم با صفحه میناکاری شده305

      901506455,000 سانتی مس و پرداز۱۶ست دوتایی گلدان 306

      901507135,000قاب سه تکه میناکاری قرمز307

      901508690,000 سانتیمتری مس و پرداز۲۰ست دوتایی گلدان 308

      901509445,000جعبه دستمال کاغذی خاتم کاری درب لوالیی309

      901510440,000جا دستمال کاغذی خاتم کاری اصفهان310

      ۱901511370,000ست دوتایی گلدان مدادی ملیله کاری سایز 311

      ۲901512450,000ست دوتایی گلدان مدادی ملیله کاری سایز 312

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901513195,000 سانتی با جعبه مخمل۱۶گلدان ملیله کاری 313

      901514240,000 سانتی با جعبه مخمل۲۰گلدان ملیله کاری 314

      901515685,000رومیزی ترمه ابریشمی هاشمی طرح یاقوت315

      901516360,000 سانتی مس و پرداز با جعبه مخمل۲۰گلدان 316

      901517235,000 سانتی مس و پرداز با جعبه مخمل۱۶گلدان 317

        90151850,000قاب لوح محمد طرح کاشی318

        90151950,000قاب لوح علی طرح کاشی319

        90152050,000قاب لوح اهلل طرح کاشی320

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

        90152150,000قاب لوح خدا طرح کاشی321

        90152270,000قاب لوح وان یکاد طرح کاشی322

        90152365,000قاب لوح شعر طرح کاشی323

        90152465,000قاب لوح صلوات طرح کاشی324

        90152565,000قاب لوح بسم اهلل الرحمن الرحیم طرح کاشی325

        90152650,000قاب لوح یا فاطمه الزهرا طرح کاشی326

      901527330,000 سانتی متری۲۰گلدان صراحی مس و پرداز 327

      901528170,000قاب چوبی چهار قل328

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901529170,000قاب چوبی وان یکاد329

      901530185,000تابلو معرق و ان یکاد330

      901531185,000تابلو معرق آیت الکرسی331

      901532190,000قاب معرق کاری فیروزه ای چهار قل332

      901533185,000قاب معرق آیت الکرسی333

      901534185,000تابلو اسکراچ وان یکاد334

      901535185,000تابلو اسکراچ آیت الکرسی335

        90153699,000قاب اسماء اهلل336

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901537255,000تابلو اسکراچ گل و مرغ337

      901538185,000تابلو اسکراچ طرح طاووس338

      901539185,000تابلو اسکراچ چهار قل339

      901540195,000تابلو اسکراچ طرح لیلی340

      901541240,000تندیس مس و پرداز طرح سپاس341

      901542175,000تندیس میناکاری طرح سپاس342

      901543780,000نیم ست نقره سیاه قلم مدل کرواتی343

      901544890,000نیم ست نقره سیاه قلم مدل لوح344

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901545780,000نیم ست نقره سیاه قلم مدل بهشت345

      901546295,000تابلو میناکاری346

347
تابلو میناکاری اصفهان

901547290,000      

        90154885,000تندیس جاقلمی میناکاری طرح معلم348

      901549860,000نیم ست نقره سیاه قلم مدل نسیم349

      901550295,000تابلو بشقاب میناکاری350

351
نیم ست نقره سیاه قلم مدل تابان

9015511,250,000    

      901552380,000 سانتی۴۵تابلو میناکاری مشبک 352

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

        90155375,000 سانتی گرد و مشبک۸تابلو میناکاری 353

        90155485,000 سانتی جعبه چوبی گرد و مشبک۱۰تابلو میناکاری 354

        90155595,000 سانتی۱۲قاب میناکاری گرد و مشبک قطر 355

      901556135,000 سانتی۱۶تابلو میناکاری اصفهان با قاب گرد 356

      901557155,000 سانتی۲۰قاب گرد مشبک میناکاری شده قطر 357

      901558185,000 سانتی۲۵قاب گرد میناکاری اصفهان قطر 358

      901559340,000 سانتی با جعبه مخمل۳۰بشقاب اعال میناکاری 359

      901560145,000تابلو بزرگ سه بشقابی مینا کاری360

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

361
گلیم دستباف ایرانی طرح ماهور

901561120,000      

362
گلیم دستباف پشمی طرح دشتستان

901562120,000      

363
چراغ گردسوز برنجی طرح سنتی

90156388,000        

364
چراغ گردسوز مسی طرح سنتی

90156485,000        

365
 سانتی۳۰قاب چوبی بشقاب میناکاری قطر 

901565168,000      

366
 سانتی با قاب چوبی۲۵بشقاب میناکاری 

901566138,000      

367
 سانتی۲۰تابلو مشبک میناکاری 

901567105,000      

368
 سانتی۱۶تابلو چوبی مشبک میناکاری 

90156895,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

369
تندیس میناکاری و ان یکاد طرح ستایش

90156975,000        

370
تندیس میناکاری و ان یکاد طرح نورا

90157085,000        

371
 سانتی۱۶جعبه مخمل گلدان میناکاری 

90157125,000        

372
 سانتی گلدان میناکاری۲۰باکس هدیه مخمل 

90157230,000        

373
 سانتی با روکش مخمل۲۵جعبه گلدان میناکاری 

90157335,000        

374
نیم ست نقره سیاه قلم مدل بته جقه

901574930,000      

375
تندیس میناکاری وان یکاد طرح هما

90157588,000        

376
تابلو چوبی وان یکاد

90157685,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

377
نیم ست نقره سیاه قلم مدل شادی

901577920,000      

378
تابلو وان یکاد چوبی

90157885,000        

379
نیم ست نقره سیاه قلم مدل عشق

901579950,000      

380
تابلو معرق وان یکاد

90158075,000        

381
نیم ست نقره سیاه قلم مدل بهار

901581910,000      

382
تابلو معرق طرح صلوات

90158295,000        

383
نیم ست نقره سیاه قلم مدل رستاک

901583820,000      

384
تابلو معرق چهار قل

90158495,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

385
 سانتی۱۶بشقاب میناکاری روی سفال قطر 

90158580,000        

386
 سانتی متر۲۲گلدان میناکاری روی سفال ارتفاع 

901586185,000      

387
شکالت خوری میناکاری روی سفال

901587185,000      

388
کاسه و بشقاب سفالی میناکاری

901588270,000      

389
پارچ و لیوان سفالی میناکاری

901589185,000      

390
 سانت با جعبه مخمل۱۶بشقاب سفالی میناکاری قطر 

90159085,000        

391
 سانتی۲۰بشقاب سفالی میناکاری قطر 

90159179,000        

392
 سانتی اثر استاد مداح ۳۰بشقاب مینا کاری اصفهان قطر 

      901592285,000الحسینی

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

393
 سانتی اثر استاد اصغر مداح الحسینی۳۰بشقاب میناکاری 

901593285,000      

394
تابلو بزرگ سه بشقابی میناکاری مشبک

901594155,000      

395
تابلو سه تکه میناکاری طرح جا کلیدی

901595115,000      

396
 تکه میز اداری خاتم کاری اصفهان۷ست 

9015961,530,000    

397
 سانتی طرح معراج۲۰تندیس گلدان میناکاری 

901597205,000      

398
 سانتی طرح معراج۲۵تندیس گلدان مینا کاری 

901598260,000      

399
تابلو مشبک میناکاری اصفهان

901599250,000      

400
تابلو چوبی مشبک میناکاری شده

901600180,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

401
 سانت با جعبه مخمل۲۰بشقاب میناکاری سفالی قطر 

90160195,000        

402
 سانتی متر۲۵بشقاب سفال میناکاری قطر 

90160298,000        

403
 سانتی با جعبه مخمل۲۵بشقاب میناکاری روی سفال 

901603120,000      

404
سرویس چای خوری سفالی میناکاری

901604275,000      

405
سرویس تنگ و جام سفالی میناکاری شده

901605265,000      

406
کوزه سفالی میناکاری شده

901606158,000      

407
 سانتی۳۰بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر 

90160798,000        

408
تابلو کتیبه برجسته طرح بسم اهلل الرحمن الرحیم

90160898,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

409
تابلو کتیبه برجسته طرح والیت علی

90160998,000        

410
تابلو کتیبه برجسته طرح ان الحسین مصباح الهدی

90161098,000        

411
تابلو کتیبه اللهم اغننی بحاللک عن حرامک

90161198,000        

412
تابلو نقش برجسته طرح صلوات

90161298,000        

413
تابلو کتیبه نقش برجسته طرح وان یکاد

901613118,000      

414
 سانتی۲۰بشقاب میناکاری اثر شاهین شیرازی قطر 

901614190,000      

415
 سانتی۲۵بشقاب مسی میناکاری شده اثر شیرازی قطر 

901615270,000      

416
 سانتی اثر شاهین شیرازی۳۰بشقاب میناکاری قطر 

901616350,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

417
 سانتی ۲۰گلدان مسی میناکاری شده اثر شیرازی ارتفاع 

      901617275,000متر

418
 ۲۵گلدان میناکاری شده اثر شاهین شیرازی ارتفاع 

      901618375,000سانتی متر

419
 سانتی ۲۵گلدان میناکاری بازار مینا طرح پارمیس ارتفاع 

      901619350,000متر

420
تابلو کتیبه نقش برجسته طرح صلوات

901620118,000      

421
تابلو نقش برجسته طرح کاشی ساقی لب تشنگان عباس

90162158,000        

        90162258,000قاب کتیبه نقش برجسته طرح بسم اهلل422

423
تابلو کتیبه نقش برجسته آیة الکرسی

90162358,000        

424
تابلو کاشی نقش برجسته طرح زکوشش به هر چیز 

        90162458,000خواهی رسید

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

425
تابلو کتیبه نقش برجسته طرح سالم بر حسین

90162558,000        

426
تندیس گلدان میناکاری طرح غزال

90162675,000        

تندیس جاقلمی میناکاری طرح علی
90162779,000        

427
لیوان مسی چکشی اصفهان

90162875,000        

428
پارچ مسی چکشی اصفهان

901629235,000      

429
قابلمه مسی چکشی اصفهان

901630340,000      

430
سینی مسی اصفهان

901631250,000      

431
قاب چوبی سه بشقاب میناکاری اصفهان

901632120,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

432
تابلو چوبی سه بشقاب میناکاری اصفهان

901633105,000      

433
تندیس گلدان میناکاری اصفهان طرح مهر و ماه

901634165,000      

434
تندیس میناکاری شده طرح نقش جهان

90163578,000        

435
تندیس مشبک میناکاری طرح پرستار

90163678,000        

436
تندیس میناکاری شده طرح ستوده

90163779,000        

437
 سانتی۱۲قاب بشقاب میناکاری سفالی قطر 

90163895,000        

438
 سانتی۱۶تابلو بشقاب میناکاری سفالی قطر 

901639105,000      

439
 سانتی۲۰قاب بشقاب میناکاری روی سفال قطر 

901640120,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

440
 سانتی۲۵تابلو بشقاب میناکاری روی سفال قطر 

901641145,000      

441
کاسه مسی چکشی مدل سه پایه

901642245,000      

442
بشقاب پلوخوری مسی

901643228,000      

443
شیرجوش مسی

901644205,000      

444
سینی مسی پایه دار

901645320,000      

445
جعبه چوبی قندان میناکاری

90164655,000        

446
 سانتی۲۵جعبه چوبی گلدان میناکاری ارتفاع 

90164755,000        

447
 سانتی۲۰جعبه چوبی گلدان میناکاری ارتفاع 

90164849,000        

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

448
 سانتی۱۶جعبه چوبی گلدان میناکاری ارتفاع 

90164945,000        

449
میوه خوری مسی پایه دار

901650290,000      

450
چراغ عالالدین کوچک طرح برنجی

901651230,000      

451
چراغ عالءالدین کوچک طرح مسی

901652230,000      

452
تخته نرد خاتم و مینیاتور

9016532,850,000    

453
صفحه شطرنج خاتم کاری

901654450,000      

454
جا قرآنی خاتم کاری

901655850,000      

455
ساعت دیواری مربع مینا و خاتم کاری

901656390,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

456
شمعدان کوچک فیروزه کوبی

901657458,000      

457
شمعدان مسی فیروزه کوبی اصفهان

901658650,000      

458
 سانتی متری۱۶گلدان فیروزه کوبی مسی 

901659395,000      

459
 سانتی متر۲۰گلدان فیروزه کوبی اصفهان ارتفاع 

901660630,000      

460
ساعت دیواری مینا با قاب خاتم مربع

901661530,000      

461
ست نفیس رومیزی اداری خاتم کاری شده

9016623,500,000    

462
جعبه کارد و چنگال خاتم کاری

901663520,000      

463
جعبه کلینکس دستمال کاغذی خاتم کاری اصفهان

901664545,000      

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

464
جعبه قاشق و چنگال خاتم کاری

901665535,000      

465
جا دستمال خاتم کاری

901666540,000      

466
تندیس بته جقه میناکاری طرح سماء

90166775,000        

467
تندیس گلدان میناکاری با حباب شیشه ایی

901668198,000      

468
جا کلیدی دیواری چوب و میناکاری

90166975,000        

469
تابلو میناکاری چوبی طرح مشبک سایز کوچک

90167075,000        

        90167199,000تندیس میناکاری طرح ستوده با ساعت470

        90167298,000تندیس میناکاری ساعت دار طرح صبا471

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901673225,000 سانتی با ساعت۲۰تندیس گلدان میناکاری 472

        90167498,000تندیس میناکاری ساعت دار نقش جهان473

      901675105,000تندیس ساعت دار میناکاری طرح ماهرخ474

      901676185,000تندیس میناکاری مهر و ماه با ساعت475

476
لیوان میناکاری سفالی دسته دار

90167775,000        

        90167895,000بشقاب میناکاری سفالی چهار گوش477

      901679485,000 سانتی۱۶ست ترمه و گلدان میناکاری ارتفاع 478

      901680485,000 سانتی۲۰باکس ترمه و گلدان میناکاری ارتفاع 479

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901681850,000 سانتی متری۲۵گلدان فیروزه کوبی مسی صراحی 480

      901682650,000سنبلدان ساده فیروزه کوبی اصفهان481

      901683910,000سنبلدان فیروزه کوب مشبک اصفهان482

      901684490,000قندان نقلی فیروزه کوبی483

      901685380,000رنگ الجورد مخصوص میناکاری روی مس484

      901686380,000رنگ فیروزه ایی مخصوص میناکاری روی مس485

      901687380,000رنگ قهوه ایی مخصوص میناکاری روی مس486

      901688380,000رنگ سبز مخصوص میناکاری روی مس487

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901689380,000مخصوص میناکاری روی مس (سرنج)رنگ قرمز 488

    9016901,450,000شیرینی خوری فیروزه کوبی489

    9016912,540,000آینه فیروزه کوبی گرد تاج دار490

    9016921,150,000آینه فیروزه کوب بته جقه491

      901693690,000 سانتی۱۸بشقاب فیروزه کوبی اصفهان قطر 492

      901694915,000 سانتی متری۲۵بشقاب فیروزه کوب 493

      901695235,000 سانتی با جعبه ترمه۳۰بشقاب میناکاری 494

      901696195,000 سانتی میناکاری با جعبه ترمه۲۵بشقاب 495

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901697155,000 سانتی با جعبه ترمه۲۰بشقاب میناکاری 496

      901698130,000 سانتی با جعبه ترمه۱۶بشقاب مسی میناکاری شده 497

      901699220,000تندیس گلدان مس و خاتم طرح مهر و ماه498

      901700195,000تندیس گلدان مس و پرداز طرح مهر و ماه499

      901701230,000تندیس ساعت دار مس و پرداز طرح مهر و ماه500

      901702298,000 سانتی خاتم کاری۲۰تندیس گلدان 501

      901703250,000رومیزی ترمه ساالری طرح بختیاری502

      901704390,000رومیزی ترمه هاشمی طرح کج راه503

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

      901705298,000سجاده و جانماز ترمه ساالری طرح بهار504

    9017063,800,000 تکه رومیزی ترمه هاشمی طرح شاهپسند۵ست 505

      901707198,000 سانتی خاتم کاری شده۱۶تندیس گلدان 506

      901708195,000 سانتی۱۶تندیس گلدان مس و پرداز 507

      901709340,000 سانتی مس و خاتم۲۰تندیس گلدان ساعت دار 508

      901710260,000 سانتی مس و پرداز۲۰تندیس ساعت دار گلدان 509

      901711220,000سجاده و جانماز ترمه مدل رز510

      901712280,000سجاده و جانماز ترمه ساالری مدل بهار511

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری



03134651271 - 09019277512 :تماس با واحد فروش  bazarehediye.com   فروشگاه صنایع دستی بازار هدیه

(تومان)قیمت شناسه محصولنام محصولتصویر محصولردیف

    9017133,200,000 تکه سرمه دوزی شده هاشمی طرح شاه پرند۵ترمه 512

      901714970,000 تکه هاشمی طرح شاه پرند۵ست ترمه 513

      901715190,000دیس سفالی میناکاری طرح انار514

      901716198,000گلدان فانتزی سفالی میناکاری515

      901717190,000قندان سفالی میناکاری طرح پرنده516

      901718290,000گلدان سفالی میناکاری مدل شاهی517

      901719270,000شکالت خوری سفالی میناکاری518

      901720198,000گلدان سفالی میناکاری مدل لب دالبری519

حمایت از کاالی ایرانی رضایت مشتری


