بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عقیلی
مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
سالم علیکم

احتطامأ با آضظيی تًفیق ضيظافعين ذًاَشمىساست مته آگُی شیل زضقسمت زاذلی ضيظوامٍ مًضخ  95/9/3زضج شًز.
" آگُی مىاقصٍ "
زستگاٌ مىاقصٍ گصاض :
زاوشگاٌ آظاز اسالمی ياحس تُطان مطکعی
مًضًع مىاقصٍ :
ذطیس غصای ویمطيظی زاوشجًیی
مُلت مطاجعٍ بطای اطالع اظ شطایط مىاقصٍ ي زضیافت اسىاز :
اظ تاضید  95/9/3لغایت 95/9/17
بابت زضیافت اسىاز بٍ سایت یا حضًضاً بٍ آزضس ظیط مطاجعٍ فطمائیس :
.htmlآگُی.مىاقصٍ.ي.معایسٌَ.اhttp://financial.iauctb.ac.ir/fa/contents/tender/
ذیابان آظازی – ذیابان اسکىسضی شمالی – ذیابان فطصت شیطاظی پالک  136طبقٍ سًم امًضمالی
تلفن 66571194 :
مُلت اضائٍ پاکات :
تا پایان يقت ازاضی ضيظ چُاضشىبٍ مًضخ 95/9/17
مساضک مًضز ویاظ زض ظمان تحًیل پاکات :
فیش ياضیعی ذطیس اسىاز مىاقصٍ بٍ مبلغ  500/000ضیال بٍ حساب شماضٌ  0110011472006باوک ملی شعبٍ شاَیه
محل تحًیل پاکات مىاقصٍ :
ذیابان آظازی  ،ذیابان اسکىسضی شمالی وبش ذیابان فطصت شیطاظی پالک  53طبقٍ زيم مسیطیت حطاست .
زاوشگاٌ زض ضز یا قبًل یک یا َمٍ پیشىُازات مرتاض ي پطزاذت َعیىٍ آگُی بٍ عُسٌ بطوسٌ مىاقصٍ می باشس .

جناب آقای دکتر عقیلی
مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
سالم علیکم

احتطامأ با آضظيی تًفیق ضيظافعين ذًاَشمىساست مته آگُی شیل زضقسمت زاذلی ضيظوامٍ مًضخ  95/9/3زضج شًز.
" آگُی مىاقصٍ مطحلٍ ايل "
زستگاٌ مىاقصٍ گصاض :
زاوشگاٌ آظاز اسالمی ياحس تُطان مطکعی
مًضًع مىاقصٍ :
ذطیس زستگاٌ FE-SEM
مُلت مطاجعٍ بطای اطالع اظ شطایط مىاقصٍ ي زضیافت اسىاز :
اظ تاضید  95/9/3لغایت 95/9/17
بابت زضیافت اسىاز بٍ سایت یا حضًضاً بٍ آزضس ظیط مطاجعٍ فطمائیس :
.htmlآگُی.مىاقصٍ.ي.معایسٌَ.اhttp://financial.iauctb.ac.ir/fa/contents/tender/
ذیابان آظازی – ذیابان اسکىسضی شمالی – ذیابان فطصت شیطاظی پالک  136طبقٍ سًم امًضمالی
تلفه 66571194 :
مُلت اضائٍ پاکات :
تا پایان يقت ازاضی ضيظ چُاضشىبٍ مًضخ 95/9/17
مساضک مًضز ویاظ زض ظمان تحًیل پاکات :
فیش ياضیعی ذطیس اسىاز مىاقصٍ بٍ مبلغ  500/000ضیال بٍ حساب شماضٌ  0110011472006باوک ملی شعبٍ شاَیه
محل تحًیل پاکات مىاقصٍ :
ذیابان آظازی  ،ذیابان اسکىسضی شمالی وبش ذیابان فطصت شیطاظی پالک  53طبقٍ زيم مسیطیت حطاست .
زاوشگاٌ زض ضز یا قبًل یک یا َمٍ پیشىُازات مرتاض ي پطزاذت َعیىٍ آگُی بٍ عُسٌ بطوسٌ مىاقصٍ می باشس .

جناب آقای دکتر عقیلی
مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
سالم علیکم

احتطامأ با آضظيی تًفیق ضيظافعين ذًاَشمىساست مته آگُی شیل زضقسمت زاذلی ضيظوامٍ مًضخ  95/9/3زضج شًز.
" آگُی معایسٌ "
زستگاٌ معایسٌ گصاض :
زاوشگاٌ آظاز اسالمی ياحس تُطان مطکعی
مًضًع معایسٌ :
اجاضٌ محل َای بًفٍ ي اوتشاضات زاوشجًیی
مُلت مطاجعٍ بطای اطالع اظ شطایط معایسٌ ي زضیافت اسىاز :
اظ تاضید  95/9/3لغایت 95/9/17
بابت زضیافت اسىاز بٍ سایت یا حضًضاً بٍ آزضس ظیط مطاجعٍ فطمائیس :
.htmlآگُی.مىاقصٍ.ي.معایسٌَ.اhttp://financial.iauctb.ac.ir/fa/contents/tender/
ذیابان آظازی – ذیابان اسکىسضی شمالی – ذیابان فطصت شیطاظی پالک  136طبقٍ سًم امًضمالی
تلفه 66571194 :
مُلت اضائٍ پاکات :
تا پایان يقت ازاضی ضيظ چُاضشىبٍ مًضخ 95/9/17
مساضک مًضز ویاظ زض ظمان تحًیل پاکات :
فیش ياضیعی ذطیس اسىاز معایسٌ بٍ مبلغ  500/000ضیال بٍ حساب شماضٌ  0110011472006باوک ملی شعبٍ شاَیه
محل تحًیل پاکات معایسٌ :
ذیابان آظازی  ،ذیابان اسکىسضی شمالی وبش ذیابان فطصت شیطاظی پالک  53طبقٍ زيم مسیطیت حطاست .
زاوشگاٌ زض ضز یا قبًل یک یا َمٍ پیشىُازات مرتاض ي پطزاذت َعیىٍ آگُی بٍ عُسٌ بطوسٌ معایسٌ می باشس .

