
موجودی انبار مشهدقیمت فروشنام کاالکد کاال

 عدد1000بیشتی از 33,000«نجوای بیداری»یس دی صوتی 11000388

 عدد1000بیشتی از 35,000یس دی هنگامه همدیل26000455

 عدد1000بیشتی از 15,000یس دی سوال های سیاه31000128

 عدد1000بیشتی از 35,000یس دی برای هم46000473

 عدد1000بیشتی از 22,000«سنگ و آیینه»ویژه نامه تبلیغی فاطمیه با عنوان 51000259

اتی برای ایرانیان61000399  متر
 عدد1000بیشتی از 49,000یس دی صوتی

 عدد1000بیشتی از 15,000«روزشمار فاطمیه»یس دی صوتی 71000109

 عدد1000بیشتی از 216,000کتاب بهشت تی نشان 81000165

 عدد1000بیشتی از 50,000«ما و فدک»کتاب 91000258

 عدد1000بیشتی از 5070,000*45 در ابعاد 97پوستی راهکارهای فاطمیه نسخه 101000393

ه»دی وی دی تصویری کودک با عنوان 111000312  عدد1000بیشتی از 30,000«یک از همه بهتی

 عدد1000بیشتی از A4117,000پوستی لمینت صلوات شمار به نیت فرج امام عرص علیه السالم 126000467

 عدد1000بیشتی از 15,000« به یاد مادر»کتابچه تبلیغی فاطمیه با عنوان 131000179

 عدد1000بیشتی از 9718,000نسخه « تحت تعقیب»روزنامه تبلیغی فاطمیه با عنوان 141000356

 عدد1000بیشتی از 70,000 سانتی متی50*45پوستی راهکارهای فاطمیه در ابعاد 151000278

 عدد1000بیشتی از 12,000همراه با پاکت« ان فاطمه الصدیقه الشهیده»کارت دعوت فاطمیه طرح 161000382

 عدد1000بیشتی از 12,000همراه با پاکت« راه شیعه همان راه فاطمه است»کارت دعوت فاطمیه طرح 171000383

 عدد1000بیشتی از 9712,000 نسخه 70*50« مادر فداکار»روزنامه دیواری کودک فاطمیه با عنوان 181000352

 عدد1000بیشتی از 30,000«غتر قابل انکار»دی وی دی فیلم تئاتر 191000339

ی 6800*6برچسب ظرف غذای فاطمیه با شعار عزاداری شهادت بانوی دو عالم نظر ظهور 201000430  عدد500 تا 1000بیر

ی A595,000پوستی لمینت صلوات شمار به نیت فرج امام عرص علیه السالم 216000466  عدد500 تا 1000بیر

ی با شعار 221000375 ی 13,500«یا فاطرو بحق فاطمه عجل لولیک الفرج»استیکر شیشه ماشیر  عدد500 تا 1000بیر

ی 12,000همراه با پاکت« یا فاطمه الزهرا سالم هللا علیها»کارت دعوت فاطمیه با طرح 231000336  عدد500 تا 1000بیر

ی 3,500ست اداری با طرح فاطمیه241000246  عدد500 تا 1000بیر

ی 30,000دی وی دی فیلم تئاتر عآبرو251000338  عدد500 تا 1000بیر

ی 9718,000 نسخه 70*50« مادرانه » پوستی تابلو اعالنات فاطمیه با عنوان 261000351  عدد500 تا 1000بیر

ت زهراء نوشته اند» لت فاطمیه با طرح 2کارت دعوت 271000157 ی 18,000همراه با پاکت« در وصف شیعه غتر  عدد500 تا 1000بیر

ی 26,000دی وی دی نرم افزار گل یاس281000326  عدد500 تا 1000بیر

ی 190,000 تیکه همراه با بروشور تحفه الرضویه2جانماز 296000148  عدد500 تا 1000بیر

ییح که نداری» طرح A4پوستی فاطمیه سایز 301000164 ی 1,500«عمری است دخیلم به ضی  عدد500 تا 1000بیر

خانه و نذری فاطمیه»مدل نقایسی فاطمیه طرح 311000386 ی ی A43,700« آشت   عدد500 تا 1000بیر

ی 34,000«سوگواره فاطیم»یس دی صوتی 321000343  عدد500 تا 1000بیر

ی A43,700« دسته عزای فاطمیه»مدل نقایسی فاطمیه طرح 331000385  عدد500 تا 1000بیر

20,000484یس دی صوتی خزان باغ یاس341000442

ت زهرا نوشته اند » گالسه باشعار A3پوستی فاطمیه  351000167 ی)«  در وصف شیعه غتر 20,000475(التیر

9780,000397خطبه نفیس فدک، چاپ 361000429

، همراه با پاکت« راه شیعه همان راه فاطمه است»کارت دعوت فاطمیه با شعر 371000381 ی 12,000393طرح التیر

9724,000390نسخه « فریاد روشن فاطیم»خطبه فدک با عنوان 381000355

1،2،2/2،3،4،5،6،790,000386پک یس دی صوتی شیعه شنایس 396000463

2050,000352*20به همراه وایت برد « دسته عزای فاطیم»پازل کودک فاطمیه طرح 401000424

A43,700337« نذری فاطمیه»مدل نقایسی فاطمیه طرح 411000384

20,000311«زیر باران اشک»یس دی صوتی 421000310

720,000307یس دی شیعه شنایس 436000462

441000426
15,000299یس دی صوتی حجاب موسیقی

2036,000259*20پازل فویم دورو کودک فاطمیه در ابعاد 451000403

لیست محصوالت فاطمیه
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2/220,000255یس دی شیعه شنایس 466000464

ت زهرا سالم هللا علیها47100070 67,500215کتاب گزارش لحظه به لحظه ازشهادت ازحرصی

بت»یس دی داستان صوتی با عنوان 481000341 34,000183«گروه ضی

9780,000165نسخه « با یک دوست باشم»کتاب داستان کودک همراه با برچسب با عنوان 491000354

21,000164درجه دو« پیوسته راه شیعه همان راه فاطمه است»پیکسل فاطمیه با شعار 501000389

520,000151یس دی شیعه شنایس 516000460

150,000126جا دستمال کاغذی پارچه ای مخمل با شعار گوهر اشک عزای تو به هر کس ندهد526000476

7018,000117*50در ابعاد « مادرانه » پوستی تابلو اعالنات فاطمیه با عنوان 531000155

1,300111 طرح یا فاطمه الزهرا سالم هللا علیها همراه با حدیث پیامتیA4پوستی فاطمیه سایز 541000163

25,000108یس دی و برشور فریاد سکوت551000344

32,500107درجه یک« پیوسته راه شیعه همان راه فاطمه است»پیکسل فاطمیه با شعار 561000394

34,000104یس دی و برشور حماسه فاطیم571000108

7015,000104*30« ذره ام با مهر زهرا                  ت  کشیدم تا به اوج»پوستی مفهویم با عنوان 581000250

A315,00073« راه شیعه همان راه فاطمه است»پوستی گالسه فاطمیه با شعر 591000380

ی ، درجه یک« پیوسته راه شیعه همان راه فاطمه است»پیکسل فاطمیه با شعار 601000392 32,50071التیر

420,00065یس دی شیعه شنایس 616000459

ت زهرا نوشته اند»پک هدیه فاطمیه طرح 621000172 20,00058«در وصف شیعه غتر

429,00056دفتی نظرسنیحی636000453

320,00055یس دی شیعه شنایس 646000458

620,00053یس دی شیعه شنایس 656000461

40,00053جعبه دستمال کاغذی مجلس روضه طرح اسلییم با شعار گوهر اشک عزای تو به هر کس ندهند666000475

ی ترمه 676000149 ی 405,00049 سانتی متی100*100رومتر

45,00046مجموعه شعر آییتی_کتاب فاران 681000309

12,00045همراه با پاکت« الزهراء»کارت دعوت طرح 691000159

40,50041کتاب مدرسه فاطیم701000235

ی فاطمیه711000317  گلچیر
20,00040مجموعه صوتی

ی شکوا721000223 32,40037کتاب واپسیر

72,00035کتاب شهادت مادرم زهرا افسانه نیست731000248

20,00034(اللهم صل عیل فاطمه و ابیها)پک هدیه فاطمیه طرح 741000123

60,00032خطبه نفیس فدک751000269

A318,00029روزنامه تبلیغی فاطمیه با عنوان تلخ ترین روز تاری    خ 761000448

37,80029کتاب عمر مادرم771000191

ماه781000342 28,00027یس دی ذکر ختر

38,00027کتاب مظلومیت برترین بانو791000156

انه، درجه یک801000396 32,50025پیکسل کودک فاطیم ، دختی

168,00025خطبه نفیس فدک با ترجمه انگلییس811000345

ت زهرا سالم هللا علیها82100049 36,00022کتاب پژوهیسی درغصب اموال حرصی

58,50021کتاب غروب فاطیم831000432

24,00020«خانه مهرباتی»کاردستی کودک فاطمیه همراه با داستان و برچسب با عنوان 841000416

350,00020بازی پازل ماجراهای درخت نخل و باغ پر خاطره851000305

139,00019 110*70سالم هللا علیها با شعر ما منتظر منتقم فاطمه هستیم « یا فاطمه الزهراء»پرچم ساتن 861000307

36,00019کتاب روشتی مهتاب87100050

45,00019کتاب فدک فاطیم881000239

250,00018«سینه ای کز معرفت گنجینه ارسار بود»کتیبه عمودی طرح سنتی یافاطمه الزهرا سالم هللا علیها با شعر 891000293

31,50018کتاب نجوای فرشتگان901000433

22,50017کتاب فریاد مهتاب91100051
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120,00017خطبه نفیس فدک با عنوان شکوه یاس921000346

15,30016کتاب از میان شعله ها931000244

21,00015پیکسل کودک فاطیم ، پرسانه، درجه دو 941000390

210,00015 سانتی متی100*70پرچم عزاداری فاطمه الزهراء سالم هللا علیها نذر ظهور بقیه هللا سالم هللا علیه 951000437

اث جاودان961000226 13,50015کتاب متر

220,00015یس دی شیعه شنایس 976000457

ت مشیک سایز 981000387 150,00014 با چاپ صدیقه الشهیدهMتیرسی

18,00014کتاب حقایق پنهان991000205

840,00013 به همراه شیشه90*50« ذره ام با مهر زهرا پرکشیدم تابه اوج»قاب چوتی سفید طرح 1001000287

28,80013کتاب شعله های همیشه1011000227

40,50013کتاب حماسه ماندگار فاطیم1021000206

35,00013جعبه دستمال کاغذی مجلس روضه1036000474

110139,00012*70پرچم ساتن صیل هللا علیک یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها با شعار رسمایه ی محبت زهراست دین من 1041000335

ح خطبه فدک1051000217 72,00012کتاب رسی

324,00012کتاب ارسار فدک106100067

11,00011کتاب هجوم اول1071000253

ت زهرا سالم هللا علیها1081000216 90,00011کتاب شهادت حرصی

13,20010(سکوتی به رنگ فریاد) 4یس دی صوتی نجوا 1091000276

ی با شعار لعن هللا قتلیک یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها1101000444 13,50010استیکر شیشه ماشیر

ت مویس1111000228 18,00010کتاب ایلیا و فدک از زمان حرصی

117,00010کتاب کشتی پهلو گرفته1121000247

ی چوتی 1131000321
ی 22,0009 سانتی متی10*20در ابعاد « السالم علیک یا فاطمه الزهراء»قاب رومتر

31,5009کتاب صدای فاطیم فدک1141000193

45,0009کتاب فاطمه ام ابیها علیها سالم1151000218

72,0009کتاب بانوی بانوان1161000243

96126,0009چاپ _کتاب حلقه وصل رسالت و امامت 1171000376

،رسمایه ی محبت زهراست دین من118100048 ی 13,5008استیکر شیشه ماشیر

31,2008کتاب فاطمه سالم هللا علیها یاس کبود1191000197

ت زهرا سالم هللا علیها1201000215 49,5008کتاب مظلومیت حرصی

ت فاطمه سالم هللا علیها1211000434 108,0008کتاب امامت در بیان حرصی

ین شهید آل طه122100054 ی و کوچکتی ت محسن اولیر 28,8008کتاب حرصی

20,0007یس دی اشک یاس بدون برشور1231000315

30144,0007*40 یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها 315شایس برجسته کد 1241000401

49,5007کتاب بانوی من زهرا سالم هللا علیها1251000203

76,0007کتاب حبیب بن مظاهر اسدی وتاریخچه مجالس روضه خواتی126100088

ت زهرا سالم هللا علیها مادر فضیلت ها127100057 103,5007کتاب حرصی

180,0007کتاب تربیت به روش سلطان بانو1281000202

840,0006 سانتی متی140*65سالم هللا علیها در ابعاد «الزهراء»کتیبه مخمل تک منقش با نام 1291000329

315,0006 سانتی متی23*23در ابعاد « ان فاطمه صدیقه شهیده»قاب چوتی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح 1301000333

ت زهرا 1311000211 76,5006جلد سخت_ کتاب پژوهیسی در غصب اموال حرصی

93,6006کتاب فاطمه کوثر رسول صیل هللا علیه و آله1321000200

ت زهرا سالم هللا علیها در منابع امامیه1331000221 108,0006کتاب برریس مصائب حرصی

180,0005کتاب دین شنایس ازدیدگاه فاطمه زهرا سالم هللا علیها134100068

ت زهرا علیها سالم تنها یادگار پیامتی صیل هللا و علیه و آله و سلم»کتاب کودک با عنوان 1351000289 14,4005جلد آتی_ « حرصی

34,8005«با یک دوست باشم»کتاب داستان کودک با عنوان 1361000245

ی چوتی 1371000320
ی 22,0004 سانتی متی13*13در ابعاد « یافاطمه الزهراء»قاب رومتر
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139,0004 سانتی متی110*70پرچم ساتن یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها در ابعاد 1381000445

102680,0004 کد 220*70کتیبه عمودی یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها اغیثیتی در ابعاد 1391000413

290700,0004*130کتیبه ساتن عزاداری فاطمه الزهراء سالم هللا علیها، نذر ظهور بقیه هللا سالم هللا علیه 1401000428

ی در ابعاد 1411000411 101890,0004 کد 200*90کتیبه یا فاطمه الزهراء سیده نساء العالمیر

1,620,0004 140*35و السالم علیک محسن بن عیل در دوطرف 140*65« السالم علیک یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها»کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام های  1421000332

30144,0004*40  فاطمه الزهراء سالم هللا علیها طرح درب سوخته 312شایس برجسته کد 1431000400

24,3004کتاب بدانید منم فاطمه1441000190

30,0004کتاب معماتی که حل نشد145100063

ت زهرا سالم هللا علیها و دانشمندان عامه146100053 31,5004کتاب شخصیت حرصی

ت زهرا سالم هللا علیها1471000214 49,5004کتاب مناقب حرصی

73,6004کتاب فاطمه سالم هللا علیها لیله القدر1481000397

630,0004کتاب فاطمه زهرا رسور دل پیامتی1491000219

ی هالیل یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها در ابعاد 1501000410 283747,0003 کد 140*140کتیبه پاییر

840,0003 سانتی متی140*65در ابعاد « السالم علیک یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها»کتیبه مخمل تک منقش با نام 1511000331

ت زهراء سالم هللا علیها در ابعاد 1521000414 ی اسایم مبارک حرصی 2022,570,0003 کد 1000*70کتیبه افقی ده متی

5,400,0003 تابلو9نمایشگاه تابلو مصور فاطمیه طرح دومینو با 1531000441

18,0003کتاب شکوا، شکایتی از پس زمانه 1541000210

ی1551000212 ی در کالم معصومیر 27,0003کتاب عصمت کتی

99,0003کتاب معارف و اخالق سیدبن طاووس1561000236

یح برشکوه یاس جلد اول1571000348 126,0003کتاب رسی

184,0003کتاب سقیفه1581000222

288,0003کتاب جنه العاصمه 159100058

15,6002«تا ابد درخشنده»یس دی نمایشنامه تصویری 1601000272

910,0002 سانتی متی70*55قاب ت  وی یس همراه با شیشه طرح پوستی راهکار فاطمیه در ابعاد 1611000443

1691,080,0002 کد 300*100کتیبه السالم علیک ایتها الصدیقه الشهیده  در ابعاد 1621000412

1401,620,0002*35 و اللهم عجل لولیک الفرج در دو طرف به ابعاد 140*65« الزهراء»کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام 1631000328

ییح که نداری»قاب چوتی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح 1641000334 315,0002 سانتی متی23*23در ابعاد « عمری است دخیلم به ضی

ت زهرا سالم هللا علیها واقعیتی انکارناپذیر1651000242 9,0002کتاب شهادت حرصی

117,0002کتاب بهشت تی نشان 1661000347

13,5002کتاب شهید فاطیم1671000241

ت محسن 1681000195 27,0002کتاب حرصی

27,0002کتاب مادرمان چه گفت1691000192

14,4002«ندای فاطیم مظلومیت علوی » خطبه فدک با عنوان 1701000260

81,0002کتاب دفتی خاطرات فضه171100071

90,0002کتاب فدک از غصب تا تخریب1721000240

یح بر شکوه یاس جلد دوم1731000349 126,0002کتاب رسی

یح بر شکوه یاس جلد سوم1741000350 126,0002کتاب رسی

70450,0001*30« ذره ام با مهر زهرا پر کشیدم تا به اوج»شایس دیواری فاطیم طرح 1751000353

31,2001 حلقه2« درهای کج»یس دی نمایشنامه تصویری 1761000275

320,0001 سانتی متی100*70 ورود به مجلس روضه  108کتیبه کد 177100036

172,0001 سانتی متی100*50« یا موالتی یا فاطمه اغیثیتی»کتیبه مخمل عبارت 1781000300

290800,0001*130کتیبه ساتن عزاداری فاطمه الزهراء سالم هللا علیها، نذر ظهور بقیه هللا سالم هللا علیه، درجه یک 1791000427

1401,620,0001*35، السالم علیک یا صدیقه الشهیده و السالم علیک یا انسیه الحوراء 140*65«السالم علیک یا فاطمه الزهراء سالم هللا علیها»کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام 1801000330

ت زهراء نوشته اند » خودکار آتی با شعار 1811000161 21,6001با بدنه مشیک« در وصف شیعه غتر

11250,0001*9در ابعاد « ای گل یاس گل نرگس تو یم آید»گلدان کوچک با شعار 1821000183

ت زهرا نوشته اند»کارت دعوت کتان با شعار 1831000170 ی)« در وصف شیعه غتر 20,0001همراه با پاکت (التیر



موجودی انبار مشهدقیمت فروشنام کاالکد کاال

33,6001کتاب فاطمه زهرا را بهتی بشناسیم1841000230

39,0001کتاب تلخ ترین فاجعه روزگار1851000199

ت الزهرا سالم هللا علیها1861000198  حرصی
ی

ه زندیک 54,6001کتاب ستر

139554,0001چاپ _کتاب مادر خوتی داشتیم 1871000238

120,0001کتاب جنه االولیاء در شناخت انسیه الحوراء سالم هللا علیها1881000308

315,0001کتاب فاطمه زهرا سالم هللا علیها از والدت تا شهادت1891000184

1360,0001-2کتاب درسنامه های فاطمیه 1901000207


